
DISPOZITIA NR.235

Privind convocarea Consiliului Local al oraqului Sinaid
in Sedinta ordinard din 10.10.2022

in conformitate cu prevederile art. 133 alin,(l) qi art. 134 alin.(l) lit.a) din Ordonanta de Urgenla
nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

in temeiul art. 196 alin.(l), lit, b) din ordonanla de Urgenla nr. 5712019 privind codul administrariv,
cu modificarile si completarile ulte oare,

PRIMARUL ORASULUI SINAIA
DISPIINf,]:

ART. 1. - Luri, 10 octombrie 2022 ora 16,00 se convoaca Consiliul Local al oragului Sinaia in
Fdinfd ordinard, care se va desfaqura in sala de sedinte a centrului Internalional de conferinfe casino
Sinaia, cu urmitoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al $edinfei extraordinare de indati a consiliului local din 26 septembrie
2022 li a procesului verbal al sedinlei extraordinare de indate din 04 octombrie 2022;
2. Proiect de hotdrare privind stabilirea impozitelor $i ta\elor locale pentru anul 2023;
3. Proiect de hoterere p vind modificarea grilei de salarizare pentru funcliile publice si funcliile
contractuale din administralia publicd locald - aparatul de specialitate al Primarului orasului Sinaia si a
serviciilor publice aflate in subrdinea Consiliului Local Sinaia:
4. Proiect de hotirdre privind darea in administare de produse/echipamente catre spitalul oralenesc
Sinaia;
5. Proiect de hotfuare privind acceptarea de ceke UAT ora$ sinaia a succesiunii vacante ramasa de pe
urma defunctei sandu Gherghiia si desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului oragului Sinaia care sa reprezinte unitatea administrativ teritoiiala la Biro;l Individual
Notarial Costea Andra-Ioana;
6.-P,roiect de hotdrdre privind repartizarea locuinlelor pentru tineri destinate inchirierii constuite prin
ANL, situate in Sinaia, str. Intrarea Lalelelor nr, 5, bl. 31, ap.7 si ap.15, str. Intrarea Lalelelor nr. 3, bl.
32, ap. 12 si str. Branduqelor nr. 9, bl. 9A,ap.11;
7. Proiect de ioterere privind repartizarea locuinlelor sociale destinate chiriaEilor care locuiesc/au
locuit in imobile retrocedate fo$tilor proprietai 2022t
8. Proiect de hotirare privind transferul dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr. cadastral
23769-cl-u3 intabulat in canea Funciara nr. 23'169-c1-rJ3 a localitatii sinaia, situat in sinaia, str.
Brdndu5elor nr. o. bl. 9A. paner. ap.3. cAlre dl. Ceauqescu Nicolae;
9. Proiect de hoterare p vind Planul Urbanistic Zonal (ptJZ'1 Ridicare irterdiclie temporarA de
construire qi schimbare destinatie teren din zona cu caracter mixt pentru complexe, unita! iuristice 9ispatii verzi amenajate pentru sport, recreere, odihni in ..zoni institulii qi servicii, ioni cdi de
comunicafii rutiere" pentru amplasare ansamblu comercial (S reglementat = 125g2 mp) in orasul

PRIMAR SINAIA PRAHOVA



Sinaia, Calea Bra$ovului (DN1/E60) nr.50-52, u.cadastral 25195( tarla 40, parcela Cc 100) - Calea
Braqovului nr.50, nr.c ad.astral25324 Calea BraEovului nr. 52;
10. Proiect de hottuare privind cesionarea unui drept indiviz de 28,20% din tercnu le in suprafagd de
597 mp cu nr. cad. 25390, 99 mp cu nr. cad. 25391, 714 mp cu nr. cad,.25392, dezmembrate din
terenul in suprafati de 1410 mp cu nr. cad. 22637, situat in Sinaia, str. Walter Mtuicineanu nr. 3, Iot 1,
obiect al contractului de concesiure nr. 4951/11.08.1997;
11. Proiect de hotdrare privind varzarea prin licitalie publici a terenului in suprafala de 275 mp, situat
in Sinaia, str. Aosta nr. 42C, nt. Cad,.24915, CF nr. 24915 ;

13. Proiect de hot5rare privind deschiderea punctului de lucru de catre SC. Sinaia Forever SRL., pe
terenul situat in Sinaia. srr. Cumparu fn.
14. Proiect de hoterare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al sc. sinaia Forever sRL
pentru anul 2022;
15. Proiect de hotarare privind majorarea tarifelor aferente seNiciilor prestate de SC. Sinaia Forever
SRL ;
16. Proiect de hotdrdre privind aprobarea actului aditional nr.l la protocolul de colaborare nr.
93/06.09.2022 incheiat intre UAT oras Sinaia si UAT Municipiul ploiesti prin Administratia parcului
Memo al "Constantin Stere" referitor la majorarea tarifului de capturare a cainilor fErA stipan.
17, Proiect de hotdrare privind acordarea unui maodat special cu drept de vot domnului viceprimar
Gheorghe Badaran, reprczentantul oraqului Sinaia, in Adunarea CeneralA a Asocialiei de Dezvoltare
IntercomunitarA "Partene atul pentru Managementul Deqeurilor prahova", pentu modificarea
Statutului.
18 Proiect de hotdrare privind rectificarea pozitiei 7 din anexa la HCL. nr. 14g/11.0g.2022 privind
evidentierea unor terenuri din domeniul privat al orasului Sinaia

Art'2. - Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozilia consilierilor locali ai
oraqului Sinaia prin mijloace electronice.
Art.3. - Proiectele de hotfuari vor fi comtu'licate spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului
Local al orasului Sinaia.
Art.4. - consilierii locali pot fomula qi transmite ame[damente asupra proiectelor de hotdrari,
secretarului general al ora$ului Sinaia.
Art.s. - Prezenta dispozigie va fi adusa la cuno$tinla publica prin publicarea pe site-ul oficial al
instituliei w\\\.p maria-sinaia.ro.

12. Proiect de hotdrdre privind vdnzarea prin licitalie publicd a terenului
situat in Sinaia, str. Aosta ff.22;

in suprafald de 1125 mp,

Art.6, - Secretarul al oraqului Sinaia, prin Compartimentul ju dic, contencios administrativ
li administralie publicd indeplinire prevederile prezentei dispozilii.

Sinaia, 0.2022
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