
ANUNT
Nt.2t96/01.10.2022

imobilLrlui cu nr. Cadastral
Sinaia, siluat in Sinaia. str.

Luni, l0 octombrie 2022, orele 16,00 va avea loc $edinta ordinari a Consiliului Local al oragului
Sinaia, care se va desfi$ura in sala de sedinte "Ferdinand" a Centrului International de Conferinte
Casino Sinaia, cu urmaloarea ordine de zi:

l. Aprobarea procesului verbal al qedintei extraordinare de indatA a Consiliului local din 26 septembrie
2022 si a procesului verbal al sedinlei extraordinare de indati din 04 octombrie 2022.
- Prezinti dna.Beatrice Radulescu, secretar general
2. Proiect de hotdrare privind stabilirea impozitelor ti taxelor locale pentru anul 2023;

- Iniliator Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia
3. Proiect de hotirare privind modificarea grilei de salarizare pentru funcfiile publice si funcliile
contractuale din administralia publici locale - aparatul de specialitate al primarului orasului Sinaia si a
serviciilor publice aflate in subrdinea Consiliului Local Sinaiai

- lnitiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia
4. Proiect de hoterare privind darea in administrare de produse/echipamente catre Spitalul Ore$enesc
Sinaia;

- Iniliator Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia
5. Proiect de hotdrare privind acceptarea de citre UAT orag Sinaia a succesiunii vacante ramasi de pe
urma defunctei Sandu Gherghila si desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului ora$ului Sinaia care sA reprezinte unitatea administrativ teritoriala la Biroul Individual
Notarial Costea Andra-loana:

- Iniliator Vlad Oprea, primarul ora$ului Sinaia
6. Proiect de hotdrare privind repartizarea locuinfelor pentru tineri destinate inchirierii construite pdn
ANL, situate in Sinaia, str. Intrarea Lalelelor nr. 5, bl. 31, ap.7 si ap.l5, str. Intrarea Lalelelor nr. 3, bl.
32, ap. 12 si str. Branduqelor nr. 9, bl. 9A,ap.l l;

- Inifiator Vlad Oprea, primarul ora$ului Sinaia
7. Proiect de hoterare privind repartizarea locuinlelor sociale destinate chiria$ilor care locuiesc/au
locuit in imobile retrocedate fostilor proprietari 2022;

- Iniliator Vlad Oprea, primaruloraqului Sinaia
8. Proiect de hotdrere privind transferul dreptului de proprietate asupra
23769-Cl-U3 intabulat in Cartea Funciar5 nr,23769-Cl-U3 a localitafii
Brdndugelor nr. 9, bl. 9A, parter, ap.3, c6tre dl. Ceau$escu Nicolae;

- Initiator Vlad Oprea, primarul ora;ului Sinaia
9. Proiect de hotdrare privind Planul Urbanistic Zonal (pUZ) Ridicare interdiclie temporard de
construire li schimbare destinalie teren din zona cu caracter mixt pentru complexe, unitili turistice 5i
spalii verzi amenajate pentru sport, recreere, odihnd in ,.zond institufii Si servicii, zonl cdi de
comunicaiii rutiere" pentru amplasare ansamblu comercial (S reglementat = 12582 mp) in oratul

P RIM AR ORASUL SINAIA PRAHOVA



Sinaia, Calea Brapvului (DN1/E60) nr.50-52, nr.cadastral 25195( tarla 40, parcela Cc 100) - Calea
Bra$ovului nr.50, nr.cadasltral25324 Calea Bra$ovului nr. 52;

- Inifiator Vlad Oprea, primarul ora$ului Sinaia
10. Proiect de hoterare privind cesionarea unui drept indiviz de 28,20% din terenurile in suprafatA de
597 mp cu nr. cad.25390, 99 mp cu nr. cad.25391,7t4 mp cu ft. cad.25392, dezmembrate din
terenul in suprafafd de 1410 mp cu nr. cad. 22637, situat in Sinaia, str. Walter Mdrdcineanu nr. 3, lot I,
obiect al contractului de concesiune nr. 4951/1 1.08.1997;

- Inifiatori : David Remus, Popa Cheorghe, Ariqan Aurora, Constantin Marcoci, Cdlin Milog,
consilieri locali
I l. Proiect de hotdr6re privind vAnzarea prin licitalie publicd a terenului in suprafatd de 275 mp, situat
in S inaia, str. Aosta nr . 42C, n. Cad, 24915 , CF n . 2491 5 a

- Iniliatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arietan Aurora, Constantin Marcoci, Celin Milot,
consilieri locali
12. Proiect de hotarare privind venzarea prin licitalie publicd a terenului in suprafaf5 de ll25 mp,
situat in Sinaia, str. Aosta nr.22;

- Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Ariegan Aurora, Constantin Marcoci, Cilin Milog,
consilieri locali
13. Proiect de hotdrare privind deschiderea punctului de lucru de catre SC. Sinaia Forever SRL., pe
terenul situat in Sinaia, str. Cumpatu fn.

- Initiator Vlad Oprea, primarul ora;ului Sinaia
14. Proiect de hotdrare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC. Sinaia Forever SRL
pentru anul 2022;

- Iniliator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia
15. Proiect de hotdrare privind majorarea tarifelor aferente seNiciilor prestate de SC. Sinaia Forever
SRL;

- Iniliator Vlad Oprea, primarul ora$ului Sinaia
16. Proiect de hoterare privind aprobarea actului aditional nr.l la protocolul de colaborare nr.
93106.09,2022 incheiat intre UAT oras Sinaia si UAT Municipiul ploiesti prin Administratia parcului
Memorial "Constantin Stere" referitor la majorarea tarifului de capturare a cainilor fErd stepan;

- Inifiator Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia
17. Proiect de hottrrare privind acordarea unui mandat special cu drept de vot domnului viceprimar
Gheorghe B5ddran, reprezentantLrl orafului Sinaia, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitari "Parteneriatul pentru Managementul Degeurilor prahova,,, pentru modificarea
Statutului.

- Iniliator Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia
18. Proiect de hotdrare privind rectificarea pozitiei 7 din anexa la HCL. nr. 148/t t.08.2022 privind
evidentierea unor terenuri din domeniul privat al orasului Sinaia

- Iniliatori : David llemus, Popa Cheorghc, Arie$an Aurora, Conslantin Marcoci, Calin Milo;,
consilieri locali
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