
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORA$UL SINAIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astEzi 16 iurie 2022, orele 17,00 in $edin{a extraordinard a Consiliului Local al oraqului
Sinaia, convocate de Primarul oragului Sinaia in baza dispoziliei r. 154114.06.2022, carc s-a
desfdqurat in sala de sedinte "Ferdinand" a Centrului Intemational de Conferinte Casino Sinaia

Astazi, data sus mentionata are loc la Casino-ul din Sinaia, sedinta extraordinara a Consiliului local al
orasului Sinaia.
Prezenla consilierilor la tedinfd s-a asigurat prin invitalie scrisd in care s-au nominalizat data, ora gi
locul linerii $edinIei, precum gi proiectul ordinii de zi, anexd la prezentul proces verbal. Convocarea,
impretmd cu documentele inscrise pe ordinea de zi, au fost inaintate membrilor Consiliului local, in
format electonic.
La pdi4e participA din partea executivului : dl. Vlad Oprea, primarr.rl orasului Sinaia, dna. Beat ce-
Eugenia Rddulescu, secretar general oraf Sinaia, dl. Gheorghe Bdddran, viceprimarul oragului Sinaia,
dna. Paula Vasile, 9ef Serviciu Buget qi Resurse Umane, dna. Avrdmescu lrina, $ef Serviciu Politici
Publice, dna. Boteanu Marilena, inspector Birou Patrimoniu si Protectie Civila, dl. Dumitrache
Daoiel, inspector Politici Publice gi Maria Popescu, inspector Compatimentul Juridic, Contencios
Administrativ ;i Administralie Publice, care asigurl secretariatul $edinlei.
De asemenea, la lucrarile sedintei de astazi pa(icipa un numar de 16 cetateni ai orasului Sinaia.
Presedintele de sedinta, dl. Cons. Remus David deschide lucrarile sedinte si arata ca pe ordinea de
zi a acesteia sunt inscrise 20 de puncte la care se mai adauga un proiect de hotarare inscds pe ordinea
de zi suplimentara.
Inainte de a intra in ordinea de zi, presedintele de sedinta solicita dnei secretar general sa faca apelul
nominal al membrilor Consiliului local.
Dna Beatrice Radulescu, secretar general face apelul nominal al consilierilor, dupa cum urmeaza :

Badaran Gheorghe - prezent
Ariesan Aurora - prezent
Birau Octavian - absent
Cretu Georgiana - prezent
David Remus prezent
DumitracheCostin prezent
Hogea Anca - preTenl
Iosifeacu Nicolae - absent
lstrate Iuliana - prezent
Marcoci C-tin absent
Milos Calin - prezent
Pavel Georgini - absent
Popa Gheorghe - prezent
Poponete Valentina - absent
Suvaina Monica prezent
Vasile Gheorghe - absent
Rezulta ca, la sedinta sunt prezenti 1l consilieri (7 consilieri sunt in sala si 4 consilieri participa
online) si 6 consilieri, cei din pafiea formatiunilor politice PSD si USR care lipsesc nemotivat.



Presedintele de sedinta supune aprobarii ordinea de zi a sedintei inclusiv cu proiectul de hotarare
inscris pe ordinea de zi suplimentara, care se adopta cu 11 votu "pentru".
Se trece la pct, 1 din ordinea de zi - Proiect de hotarare privind vdnzarea apartamentului ANL situat
in Sinaia, str. Br6nduqelor nr.15, b1.12, et.2, ap.9 avand numar cadastral 23174-Cl-tJl0 cdtte
dl.Boroloiu Laurenliu Constantin, initiat de Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Presedintele de sedinta da cuvantul dlui primar ca sa sustina acest proiect.
Dl. Primar arata ci, la sedinfa trecuta a crezut ca, colegii consilieri de la USR si PSD nu au inteles
proiectele de hotarari si de aceea a hotarat sa faca o sedinta extraordinara tocmai penftu a explica
aceste proiecte de hotarari care sunt extem de simple si de clare; exista o lege care obliga sa se vanda
aceste apartamente. In luna ianuarie s-a aprobat regulamentul de organizare si functionare a comisiei
si s-a aprobat procedura prin care se vand aceste apartamente, inclusiv fisa de calcul. A inteles ca,
data trecuta, consilierii, care din pacate in mod intentionat lipsesc de la sedinta de astazi, nu sunt de
acord cu pretul care, nu este stabilit nici de primar, nici de viceprimar, nici de catre o comisiei ci, este
lege, o formula de calcul foarte clara si simpla; nu se poate lua niciun leu in plus sau in minus pentru
ca, pretul este stabilit de lege; mai mult decat atet, banii intra in fondurile Guvemului Romaniei, iar
Consiliul local isi ia doar un procent de 102 comision pentru tmnzactia pe care o face. Av6nd in vedere
faptul ca vanzarea acestor apartamente este foate importanta pentru oameni, pentu cei care sunt
prezenti astazi in sala si este de datoria demnitarilor din momentul in care au fost alesi pentru 4 ani ca
sa-i reprezinte pe oameni, nu sa reprezinte alte interese sau pe altcineva, a convocat aceasta sedinta
extraordinara. Afirma ca, inainte de sedinta a avut o discutie cu reprezentantul PSD, dl. Cons. Pavel
Georgini caruia i-a explicat ca proiectele de hotarari sunt perfect legale, se respecta o procedura
stabilita de lege, nu inventata, si ar fi nomal sa le voteze. Este sup ns ca au dat dovada de lasitate si
nici nu au venit astazi la sedinta, in fata oamenilor, pentru ca nu au curajul sa voteze din nou, a doua
oara "impot va". Este un lucru grav si il roaga pe dl. Presedinte sa supuna la vot propunerea ca votul
sa fie nominal. Cei care nu voteaza vanzanrea acestor apartame te vor suporta consecintele si vor
plati penalitatile pe care ANL le va percepe. Considera ca, este dreptul oamenilor sa le cumpere, este
o obligatie a consiliului local sa intocmeasca procedura de vanzare a locuintelor ANL pe care le vinde
statul roman si toata lunea trebuie sa respecte legea dar, din pacate colegii de la USR si PSD nu au
inteles acest lucru. Multumeste colegilor de la PNL care au venit astazi la sedinta, multumeste dlui
cons. Calin Milos de Ia ALDE care s-a interesat de proiecte si a inteles ca legea trebuie respectata si
calculul vanzarii nu este facut in mod aleatoriu. Din pacate in momentul de fata sunt prezenti l1
consilieri locali si nu se indeplineste cvorumul cerut de lege de 12 consilieri prezenti.
Presedintele de sedinta supune spre aprobare propunerea dlui primar ca votul sa fie nominal.
Propunerea se aproba in unanimitate

Dl. Cons. Milos Calin arata ca a verificat la ANL si procedura este corecta. Cei de la PSD si USR
nu au fost de acoid sa voteze pretul vanza i pentru ca le-a fost frica de consecinte in cazul in care este
ceva gresit la fisa de calcul
Dl. Primar mentioneaza ca asa este legea nu pot sa vinzi fara sa stii pretul. Prin hotararea
Consiliului local ff. 15D1.02.2022 s-a stabilit regulamentul de vanzare a locuintelor pentru tineri
destinate inchirierii, construite prin ANL. De asemenea, tot p n aceasta hotarare s-a stabilit sa se
constituie o comisie prin dispozitia primarului care sa intocmeasca fisa de calcul in conformitate cu
legea. Nu se poate vinde ur bun fara sa se treaca pretul la care se vinde pentru ca, este o cerinta a
notarului si hotararea este nula fara pret. Afiima ca, domnii consilieri de la PSD si USR au spus ca
sunt de acord sa se vanda apaltamentele dar, fara pret ceea ce nu se poate.
Presedintele de sedinta mentioneaza ca, intrucat nu sunt prezenti 12 consilieri, propune sa se
voteze in grup toate prciectele de hotarare de la nr. I Ia nr. 18. Supusa aprobarii, proptmerea se
voteaza in unanimitate.
In continuare, presedintele de sedinta supune spre aprobare setul de proiecte de hotamre de la nr. I la
nr. 18 inclusiv, care toate, se refera la vanzarea de apartamente ANL. Propunerea obtine 11 votu
"pentru". Presedintele de sedinta arata ca, nu au trecut pentrlr ca, aceste vanzari au nevoie de 2/3 din



Dl.primar arata ca, este un eveniment cu proiectie de filme, ce se va derula in perioada 15 - 17 iulie
2022, este un parteneriat cu SC SKEPSIS ADVERTISING SRL, un eveniment pe care doreste sa-l
aduca in oras.
Presedintele de sedinta supune aprobaxii proiectul de hotalare sus mentionat care se adopta cu 11

voturi "pentru".

DL cons. Remus David, presedintele de sedinta, le multumeste celor prezenti penfu participare si
declara inchise lucrarile sedintei de astazi la ora 18-00.

Red. Popescu Maria
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