
RO MANI A
JUDETUL PRAHOVA
ORA$UL SINAIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astizi 28 martle 2022, orele 15,00 in $edinla extraordinari de indatd a Consiliului Local
al Ora5ului Sinaia, convocatA de Primarul oraqului Sinaia in baza dispoziliei n. 70125,03,2022,
care s-a desIEquat in format electronic, prin intermediul platformei Zoom

Dna. Beatrice-Eugenia Ridulescu, secretarul general al oraqului, face apelul nominal al
consilierilor. Rezultd cd, la lucrdrile tedinlei sunt prezenti 14 consilieri din totalul de 17
consilieri alegi. Lipseste motivat dl. Cons. Remus David. Nu au putut inha online la lucririle
gedinlei: dl. cons. Iosifescu Nicolae si dna. Cons. Cretu Georgiana.
Prezen1a consilierilor la $edinta s-a asiguat prin invitalie scrisA in care s-au nominalizat: dat4
ora 9i locul linerii Sedinlei, precum qi ordinea de zi, anexA la prezentul proces verbal.
Convocarea, impreuni cu proiectul de hotfuare inscrise pe ordinea de zi au fost inaintate
membrilor Consiliului local, in format electronic.
La $edinfd participe: dl. Gheorghe Bddiran, viceprimarul oraqului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia
Mdulescu, secretarul general al ora.gului Sinaia, dna. Paula Vasile, sef Serviciul Buget si
Resurse Umane, dl. Daniel Dumitrache, inspector in cadrul Serviciului Politici Publice
Compafiiment IT $i dna. Maria Popescu, iospector Compartimentul Juridic, Contencios
Administativ gi Administratie Pubtci, care asiguri secretariatul fedinlei.
Intrucat dl, Primar Vlad Oprea lipseste motivat de la sedin[I, dl. Viceprimar Gheorghe
Bidiran, ii invita pe membrii Consiliului local sA faca propuneri pentu Fe$edintele sedinlei de
astazi deoaxece dl. Remus David lipseste.
DI. Cons. Dumitrache Costin il propune ca pre$edinte al qedintei de astazi pe dl. Viceprimar
Gheorghe BAddran.
Deoarece nu mai sunt si alte propune , dl. Gheorghe Badaran supune aprobarii propunerea
facuta care se adoptd in unanimitate.
Dl. Gheorghe Badaran, arata ci, pe ordinea de zi sunt trecute patru proiecte de hotirdri.
Inteabd dace sunt observatii sau intrebari pe marginea acesteia. Intrucat nu sunt interventii,
supune aprobarii ordinea de zi care se adopta in unanimitate in forma prezerrtatA.
Se trece la pct, 1 - Proiect de hotirare p vind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul 2022, initiat de : Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Preqedintele de gedinltr intreaba daca sunt interventii pe marginea acestui proiect ?
Deoatece nu sunt intrebari, supus la vot proiectul de hotdrdre sus mentionat se adopta cu 12
voturi "pe[tru" si 2 "abtine " (se abrin: dl. Cons. Pavel Georgini si dra. Cons. Poponete
Valentina).
Urmeaza pct,2 - Proiect de hotarare p vind exercitarerneexercitarea dreptului de preemliune
al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul (constructii in suprafata desfasurata de 907 mp. si
teren in suprafata de 4709 mp.) monument istoric, situat in Sinaia str. Tache Ionescu m. 2,
inscris in Lista monumentelor isto ce din anul 2015 , sub denumirea de "Vila Tache Ionescu"
cod PHJI-m-A-16683, initiat de : Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia
Pre[edintele de sedinfi aratd ce este vorba despre imobilul din Sinaia str, Tache Ionescu,
monument istoric. Propune leexercitarea dreptului de preemtiune a consiliului local asupra vilei
Tache Ionescu.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotdr6re sus mentionat care se adopti in
unanimitate (14 voturi "pentru").
Se trece la pct. 3. Prcieat de hotArare privind indreptarea de eroare materialA confinuta in art. I
dinHCL w,27/21.02.2022 prlvind dezmembrarea terenului in suprafata de 2229'1 i,:Lp. sllJuatin
intravilanul orasului Sinaia, str. Spitalului nr,2,w. Cad.24774,CF 24774, it 2lottdi, astfel:



lotul 1 in suprafata de 21110 mp. Ei lotul 2 in suprafata de 2187 mp. initiat de: Vlad Oprea,
primarul orasului Sinaia.
Preqedintele de qedinfi arata ca, s-a trecut gresit . Cadastral in art. I din HCL. Nr. 2712021.
Supune la vot proiectul de hotArarc sus mentionat care se adopta in ulanimitate.
Urme^zd ultimul punct inscris pe ordinea de zi - Proiect de hotarare privind aprobarea
achizilionirii de servicii juridice de consultanfd, de asisterF li/sau de reprezentare de citle
Oragul Sinaia, Primiria Oratului Sinaia, Consiliul Local al Oragului Sinaia, pentru promovarea
unor acliuni, aptueri sau c6i de atac, initiat de : Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Preqedintele de ledinli mentioneazd ca, trebuie sA se achizitioneze un serviciu juridic extem
care sa reprczinte Consiliul local in iNtatta pentru cA, proprietadi vilei Carola au contestat
supraimpozitarea facuttr conform hotnr6rii Consiliului local care prevede ci, terenurile si
cladirile neingrijite pot fl supraimpozitate cu pana Ia 500%.
Dl, Cons. Payel Georgini lntreaba daca sunt si alte motive in afari de supraimpozitare?
Dl, Gheorghe Bidiran arata ca, ei contestA numai impozitul mfuit.
Preseditrtele de Sedinta supune aprobarii proiectul de hotdrare sus menfionat care se adopti in
unanimitate in forma prezentatA de initiator.
In incheiere, dl. Viceprimar Gheorghe Bldaran raspunde unor intreba adresate de membrii
Consiliului local.
Dl. Cons. Octavian Biriu intreaba in ce stadiu surtt lucra le de reabilitare ale $colii
gimnaz iale George Enescu ?
Dl. Viceprimar mentioneazd ce, s-a semnat contactul, dar, din cauza cregterii pre{ului la
materialele de construcfie, s-a refact proiectul si s-a tdmis din nou o nota de fundanentare
pentru aprobarea noii valori; spera sa inceapa lucrarile in aprox. 2 saptamani.
Dl. Cons, Milog Cilin arati ca, sunt multe proiecte in derulare cu fonduri europene; intreaba
cine va suporta diferenla de valoare la co[tactele incheiate pentu aceste proiecte?
Dl, Viceprimar preclzeazd cd, dlfercnta de cost se va suporta din bugetul local acolo unde se
poate suporta, pentu c6, altfel nu se pot termina lucrdrile. Atata timp cet exista un conhact si o
finanlare, asa ramane. S-a cerut aprobare doar pentru un prel mai mare fale de cel aprobat.
Cotrs, Pavel Georgini intreaba in ce stadiu se afli lucrarea de pe Calea Moroieni si lifturile de
la blocu le de la Spital ?
Dl, Viceprimar precizeazi ci, lucrarile de amenajare la picnicul de pe Calea Moroieni sunt
aproape finalizate. Mai sunt mici finisaje care nu s-au facut datorita timpului nefavorabil, dar,
odatd cu incilzirea vremii se vor finaliza.
in ce privesc lifturile de la locuintele sociale, acestea sunt montate dar, mai trebuie inlocuita o
piesa defectd pentu care s-a facut comandi, De asemenea, s-a facut adresa la ISCIR pentru
iscirizare si sperd ca in marim 10 zile, liffurile sd funcqioneze.

in incheiere, preledintele de sedin a le multumeite celor prezenti pentru participare $i declard
inchise lucrtuile acesteia la ora 15,15.
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