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acum mai pu]in de un an de zile, ruina din imaginea de sus mai ar\ta ca `n poza de jos, adic\
o minunat\ locuin]\ de inspira]ie tradi]ional\ româneasc\ care domina zona de pe culmea unei 
livezi `nverzite [i `n fa]a c\reia se deschidea ampla panoram\ a zonei sudice a sta]iunii Sinaia.
`n lipsa unui panou de organizare de [antier nu [tiu dac\ ceea ce se execut\ aici este sau nu
autorizat dar `n orice caz, e mare p\cat pentru blazonul sta]iunii Sinaia s\ schilode[ti o cl\dire 
a[a de frumoas\ `nlocuind-o cu aceste cote]e de OSB suspendate pe st`lpi din beton.

prin urmare v\ solicit s\ verifica]i `n ce 
baz\ legal\ se execut\ aceste lucr\ri, 
conformitatea acestora, `n cazul `n care 
este vorba de o pensiune (a[a cum mi 
s-a spus mie) s\ analiza]i modul `n care 
sunt `ndeplinite condi]iile din hot\r`tea 
CL.Sinaia cu privire la locurile de parca-
re pentru unit\]ile de turism precum [i
felul `n care pot avea acces utilajele de
interven]ie `n caz de necesitate.
v\ rog deci s\ analiza]i [i s\ dispune]i
`n consecin]\, conform legilor Romaniei.
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acum mai pu]in de un an de zile, ruina din imaginea de sus mai ar\ta ca `n poza de jos, adic\
o minunat\ locuin]\ de inspira]ie tradi]ional\ româneasc\ care domina culmea unui pov`rni[
`nverzit (livad\) [i `n fa]a c\reia se deschidea panorama zonei sudice a sta]iunii Sinaia.
`n lipsa unui panou de organizare de [antier nu [tiu dac\ ceea ce se execut\ aici este sau
nu autorizat dar, `n orice caz, e mare p\cat pentru blazonul sta]iunii Sinaia s\ `nlocuie[ti 
imaginea unei cl\diri a[a de frumoase cu aceste cote]e de OSB suspendate pe st`lpi din beton.

prin urmare v\ solicit s\ verifica]i `n ce 
baz\ legal\ se execut\ aceste lucr\ri, 
conformitatea acestora, `n cazul `n care 
este vorba de o pensiune (a[a cum mi 
s-a spus mie) s\ analiza]i modul `n care 
sunt `ndeplinite condi]iile din hot\r`tea 
CL.Sinaia cu privire la locurile de parca-
re pentru unit\]ile de turism precum [i
felul `n care pot avea acces utilajele de
interven]ie `n caz de necesitate.
Doresc de asemeni s\ pot consulta la 
sediul Prim\riei Sinaia documenta]ia 
care a stat la baza acestei investi]ii.
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