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incheiat astdzi 07 octombrie 2022, orele 13,00 in qedinla extraordinarl de indata a Consiliului Local al
oraqului Sinaia, convocatA de Primarul oragului Sinaia in baza dispoziliei nr. 238/07.10.2022, carc s-a
desftqurat in format electronic prin intermediul platformei Zoom

Dra. Beatrice-Eugenia Rtrdulescu, secretarul geneial al oraqului, deschide lucrdrile sedintei de astazi
precizdnd ca, membrii Consiliului local au fost convocali de dl. primar pentru sedinta de indata pentru
adoptarea unui proiect de hotirare. Precizeaza ca, materialele inscrise pe ordinea de zi au fost inaintate
spre studiu online si ii roaga pe membrii ConsiliulLri local sa faca propuneri pentru presedintele de
sedinta.
Dna cons. Suvaina Monica propune ca presedintele qedintei de astazi sa fie dna. Cons. Hogea Anca.
Dna Beatrice-Eugenia Radulescu, secretarul general al orasului Sinaia supune aprobarii propunerea
facuta care se voteMa in unanimitate.
Dna. Hogea Anca, presedinte de sedinfd, inainte de a supune aprobarii ordinea de zi, o roaga pe dna.
Secretar general sa faca prezenta nominala a membrilor ConsiliulLri local.
Dupe efectuarea apelului nominal, rezulta cA, la lucrdrile gedinfei sunt prezenli 16 consilieri din totalul de
17 consilieri aleqi. Lipselte motivat dl. cons. Gheorghe Badaran, vicep marul orasului Sinaia, fiind plecat
in delegatie.
ln afara de membrii Consiliului local si dna. d-na. Beat ce-Eugenia Ridulescu, secretarul general al
oraqului Sinaia, la iedinli participA: dna. Alina Banu, inspector Birou Patrimoniu, Daniel Dumitrache,
inspector in cadrul Serviciului Politici Publice Compartiment IT $i dna. Maria Popescu, inspector
Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ gi Administralie Publici, care asigurd secretariatul
qedin{ei.

Dna presedinte de sedinta, arata ca, pe ordinea de zi este un singur proiect de hotarare, respectiv -
Proiect de hotdrare privind aprobarea pafticipdrii in cadrul Planului nalional de redresare si rezilienta in
cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/I/A.3.1/l, PNRR/2022lC5ll/A.3.2/l,componenta 5 - Valul
renova i, axa 1 Schema de granturi pentru eficientA energeticA si rezilienli in cladiri rezidenliale
multifamiliale, operaliunea A.3. - Renovarea energetici moderatd sau aprofundatd a clddirilor
rezidenliale multifamiliale cu proiectul : "Eficienli energeticl a clddirilor rezidentiale multifamiliale din
orasul Sinaia, judelul Prahova", initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.
Supune la vot ordinea de zi care se adopt6 in unanimitate.
In continuare, dna. Presedinte de sedinta o roaga pe dna. Banu Alina, inspector Birou patrimoniu si
protectie civila se prezinte proiectul.
I)na. Banu Alina arata ce, fata de proiectul aprobat in sedinla trecuti, in momentul cand a fost
completata cererea de finanlare a acestui proiect s-au constatat niSte diferente la calculul suprafetelor la
blocuri si, odata cu diferenlele acestea a trebuit sA creasca si numarul statiilor de incarcare, lucru cate a
dus la suplimentarea sumei cu 571.000 lei, motiv pentru care s-a procedat la modificarea hotdrarii
propriu-zise.
Dl. cons. Pavel Georgini intreaba ce legatura are suprafala blocurilor cu statiile de incarcare?
Dna, Banu Alina arata ca, modificandu-se suprafele este clar ca trebuie un numar mai mare de stafii de
incarcare, la 14 scari, s-au propus in loc de 4 stalii , 7 statii de incarcare.
Dl. cons. Milos Cilin inteaba pe ce criterii s-au ales blocu le pentru proiect ?



Dna.Banu Alina arate cd, au fost invitati toti administratorii din oras inca din luna mai. li s-a solicitat sa
prezinte toate documentele, hotarari AGA, tabel cu semnaturile locatarilor si li s-a dat termen 8 iulie
2022 ca sa se prezinte cu aceste documente. Nu s-au prezentat decat cei care sunt trecuti in anexa.
Dl, cons. Pavel Georgini intreaba ce se finanteaza exact pe proiectul acesta?
Dna. Banu Alina mentioneaza cd, in descrierea sumara anexa la proiect, exista; izolare termica la
poduri, anveloparea cladirii, schimbarea becurilor cu lead in spatiile comune, etc.
Dl. cons,Pavel Georgini considera c5, din materialele pe care le-a consultat rezulta ca, proiectul se
refera la cresterea suprafetelor de anvelopare, nu pe statii de incarcare ceea ce nu are logica..
Dna. Banu Alina il contrazice pentru cd, 4 statii de incarcare nu acopera cele 14 scari si de aceea s-a
marit numarul la 7 stalii.
I)1, cons, Pavel Georgini soliciti sd se consemneze in procesul verbal al sedintei ci, singurul partid care
a avut acest program cu care s-a prezentat in fata sinaienilor la alegerile ante oare a fost PSD. Subliniazd
ca, acest proiect este un proiect preluat de la PSD.
Dna, Presedinte de sedinli supune aprobarii proiectul de hotdrare sus mentionat care se adopt5 in
unanimitate in forma prezentatd de initiator.

in incheiere, dna, Hoge Anca, pre$edintele d€ $edinti, le mullumeste celor prezenli pentru participare
qi declari inchise lucrArile ledinlei de astazi la ora 13,15.
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