
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORA$UL SINAIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astizi 26 septembrie 2022, orele 15,00 in $edinla extaordinara de indata a consiliului Local al
oragului Sinaia, convocata de Primarul oraqului Sinaia in baza dispozi[lai nr,232122,09,2022, cara s_a
desla$wat in format electronic prin i[termediul platformei Zoom

Drla. Beatrice-Eugenia Ridulescu, secretarul general al oragului, face apelul nominal al consilierilor.
Rezulti cd, la lucrdrile $edinlei sunt prezenli 16 consilieri din totalul de 17 consilieri aleqi. Lipseste
motivat de la lucrerile gedinJei dl. crelu Pompiliu, care a anunfat electronic ca are programare la medic.
Prezenta consilie lor la fedinld s-a asigurat p n invitafie sc sa in care s-au nominalizat: data, ora ti locul
|inerii qedinJei, precum gi ordinea de zi, anexd la prezentul ptoces verbal. Convocarea, impreund cu
documentele inscrise pe ordinea de zi au fost inaintate membrilor CoNiliului local, in format electronic.
In afara de membrii consiliului local, la pdinfr participd: d-na. Beatrice-Eugenia Radulescu, secretarul
general al oraqului Sinaia, dna. Irina Avrimescu, 9ef Serviciu politici publice, dna, paula Vasile, lef
Serviciu Buget si Resurse Umane, dl. Valerie-Marian panait, adminisuator public oraq Sinaia, Daniel
Dumitrache, inspector in cadrul Serviciului Politici publice - Compartiment IT qi dna. Maria popescu,
inspector Compartimentul Juddic, Contencios Administrativ $i Administralie publice, care asigurd
secretariatul $edinlei.
Deoarece dl. Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia lipse$te motivat, dl, Viceprimar Gheorghe Bddtrran
deschide lucrarile qedintei preciz6nd ca, dl. Remus David, preqedinte de Fdintd ales pentru 3 luni nu
poate participa fizic la $edinta de astazi si este nevoie sd se aleagi un preqedinte ca sd conduca lucrarile
acesteia.
Dna. Cons. $uvaina Monica, il propune ca pre$edi[te al sedintei de astazi, pe dl. Cons. Gheorghe
Birddran.
Deoarece nu mai sunt qi alte propuneri, supusi aprobarii, propunerca se voteazi in unanimitate.
Dl. Cheorghe B5^ddran, prefedintele de $edinfi multumelte pentru-incredere qi arata cd, pe ordinea de
zi sunt 4 puncte. Inrreaba daca sunt observalii pe maxginea acesteia. intrucat nu sunt interventii, supune
la vot ordinea de zi, anexd la prezentul proces verbal, care se adoptA in unanimitate.
se trece la pct. I din ordinea de zi - Aprobarea proceselor verbale ale gedintelor de consiliu din luna
august 2022 si din 06 septembrie 2022.
Dl. cons. Iosifescu Nicolae arati ci, la procesul verbal din 11.08.2022 este o neintelegere, in sensul ca,
cei de la USR s-au adresat secretarului general ceea ce este eronat pentru ce s-au adresat consiliului
local. Exi$a documentul in Primarie si poate fi verificat. A rugat se se face corectie in procesul verbal,
dar, pand in prezent nu a apantt aceasta corecfie.
Dna. Popescu Maria, inspector ad-tie menrioneaze cA s-a facut modificarea in procesul verbal si s-a
comunicat.
Dl. Cons. Iosifescu Nicolae arata c6, daca s-a facut modificarea voteaza ,,pentru,,toate procesele
verbale.
Preiedintele de tedinfi supune aprobdrii procesele verbale ale qedintelor consiliului local care se
aprob5 in unanimitate.

9-"-T"1r.".0"1. Z., Proiect de hotArare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul
2022, initiat de Vlad Oprea, Primarul oragului Sinaia
Dl. cons. Iosifescu Nicolae arate cd, in raportul de specialitate existx o problema; nu se specifica clar
despre ce investifii este vorba; a discutat acest lucru in comisia economicd si dna vasile paula, gef



Serviciu buget a spus ca este vorba de credite qi dobanzi aferente anului trecut, nu este vorba de investitrii
noi; a$a cum sc e acolo a inleles ce este vorba de noi investilii pe care vrea sA le face TUS.
Pre$edintele de $ediltfi menlioneaza cd este vorba de creqtrea unor cheltuieli la nivel de societate. La
inceputul anului aveau 48 000 lei dobdnzi, iar acum au peste 200.000 lei dobdnzi. Da un exemplu;
dobenda la creditul existent pentru achizilia gondolei a crescut de la 48.000 la 92.000 lei, iar din luna
iunie s-a contractat un nou credit pentu dezvoltarea domeniului schiabil - lucririle sunt in curs - in care
numai dob6nda este de 114.000 lei. in plus. mai sunt necesare o serie de lucrdri pentru pregdtirea
sezonului de schi. Acestea sunt motivele pentu care s-a propus majorarea capitalului social cu
1.000.000 lei $i, trebuie finut cont qi de cheltuielile la energie care au crescut foarte mult. Subliniaza
faptul cA, sunt investilii in cws, sunt cele pentru care s-au luat nige credite.
Dl. Cons, Pavel Georgini intreaba cum este posibil sA cresca niqte dob6nzi cu 100% intr-un an de zile.
Dl. Cons. Milof Cilin confirmd c6, intr-adevar aceste dobanzi au crescut cu 1000%.
Dl. Cons. Pavel Georgini aratA cA, se vehiculeazd in ora$, ca s-a betut palma pentu achizitia
Telefericuluj din Sinaia - insralaliile rehnice.
Pregedintele de qedinti mentioneazd cd nu este vorba de achizilia telefericului.
Dna. Cons. Ariesan Aurora, este de acord cu majorarea capitalului social, dar, ca sA inteleaga toatd
lumea despre ce este vorba, consideri cd suma tebuia defalcatd ca sa se vada exact pentru ce sunt ace$ti
bani.
Dl. Viceprimar mentioneaza cA, ratele gi dob6nzile au crescut din luna iunie cu 500.000 lei pe luna.
Dl. Cons, Pavel Georgini intervine, precizand ci aceste explicafii ar fi trebuit si apard in scris, chiar de
la cei de la TUS.
Prefdintele de tedin{i recunoa$te cA, in raportul de specialitate nu exista o explicafie clard, dar a
discutat cu contabila de la TUS si i-a explicat in detaliu despre ce este vorba, exact ala cum a prezentat
acum in sedinl6.
Dl. Cons. Pavel Georgini se intreabd dace, in aceste conditii, TUS-ul mai este profitabil, si daca mai
poate fi sustinut de Consiliul local ?
Dl. Viceprimar este de parare ca mai bine este sa functioneze, decat sa fie inchisl societatea.
Dna. Cols. Arieqan Aurora consideri cA, SC. Transporl Urban SRL a rezistat pana acum si nu este
cazul ca la final, consiliul local sd se impiedice pentru ca mai sunt multe lucruri de facut. sc. Transport
Urban SRL este o societate a Consiliului local si care trebuie sustinutii.
Dl' Cons.Pavel Georgini intervine mentionand cA, aceasta societate nu trebuie sustinutd in orice condilii.
Dna cons. Ariesan Aurora este de acord cd nu trebuie susfinuti in orice condilii, dar, s-a vizut totusi,
ce s-au facut multe lucruri frumoase de caie se buctud toata lumea cand se vorbeste despre TUS.
Pentru cateva secunde se intrerupe legetura online.
Preledintele de $edinfi supune aprobtuii proiectul de hot6r6re sus menfionat care se adoptd cu I 1 voturi
"pentru" si 5 "ablineri" (se abfin: dl. cons. Pavel Georgini, dl. cons. Marcoci C-tin., dl. cons. Vasile
Gheorghe, dl. cons. Birdu Octavian qi d-ra cons. Poponete Valentina).
Se trece la pct,3 - Proiect de hotAdre privind exercitarea,/neexercitarea dreptului de preemtiune a
consiliului local Sinaia, asupra terenului paduie in suprafata de 5500 mp. situat parda, in intravilanul si
extmvilanul o.asului Sinaia, str. Opler nr. 8, T5. Pd 4114, iud. prahova, initiat de Vlad Oprea, primarul
oragului Sinaia
Dl. Gheorghe Bidiran, pretedintele de ledin{i propune neexercitarea dreptului de preemtiune a
consiliului local sinaia, asupra terenului pddure in suprafata de 5500 mp. situat pa(ial in intravilanul si
exhavilanul orasului sinaia, str. opler nr. 8, T5. Pd 4ll4,jud. Prahova. Intreaba daia sturt alte propuneri ?
Intrucat nu sunt alte interven{ii, preqedintele de tedin{i supune aprobirii proiectul de hotdrare sus
menlionat, care se adopti in unanimitate cu amendamentul propus de dl. Gheorghe Bddiran.
urmeazi pct. 4 - Proiect de hoterere privind aprobarea proiectului "coNtruire de insule ecologice
digitalizate in ora$ul Sinaia.", iniliat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.
Pretedintele de fedinttr arata ca este vorba despre nitte insule ecologice care vor fi folosite pentru
depozitare deqeuri, este un proiect nou, cu finanlare PNRR.
Preledintele de ledin{tr supune aprobarii proiectul de hottuere sus menlionat, care se adoptd cu 15 voturi
"pentru" si o "ablinere" (se abline dl. cons. Pavel Georgini).



Dl. Cons. Iosifescu Nicolae este "pentru" acest proiecti i se pare normal ca mai intai sA se aprobe nota
de fundamentare qi apoi proiectul - probabil cd din grabi au fost trecute invers - propune ci art. 2 sd
devinA art. 1 si art. 1 sa devind art. 2. Recomanda executivului ca, inainte de a se t mite hotdrdrea la
PrefecturA, sd se verifice din punct de vedere gramatical, pentru ca, sunt ceteva gre$eli.
Dna, Irina Avramescu gef Serviciu Politici Publice, precizeazd cA nu se pot schimba articolele in
hotdrare, deoarece ata este modelul din ghid.
Pre$edintele de fedinfr supune aprobirii proiectul de hotarare sus men[ionat, care se adopta cu 15 voturi
"pentru" qi o "ab;inere" in forma in care a fost iniliat (se abtine dl. Cons. pavel Georgini),

in incheiere, dl. Gheorghe Bidiran, pretedintele de qedinti, Ie multumeqte celor prezenli pentru
participare $i declard inchise lucrdrile gedinlei de astMi laora 15,15.
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