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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

pentru completarea Anexei la Hotărârea de Consiliu Local nr. 102/2015   privind aprobarea 

Contractului de Subvenţie pentru Transportul Public Local de Călători dintre R.A.G.C.P.S. Săcele şi 

Municipiul Săcele,  precum  și  pentru aprobarea achiziției de autobuze urbane  second-hand 

 

 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă  de îndată în data de 26.11.2015, 

Având în vedere adresa Regiei Autonome de Gospodărire Comunală și Prestări Servicii nr. 

549/11.11.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 58953/12.11.2015, prin care ne comunică 

intenția înnoirii parcului auto, prin achiziția unor  autobuze urbane  second-hand, dotate cu rampe pentru 

persoanele cu dizabilități și solicită alocarea unei sume de aproximativ 320 mii lei, în acest sens;  

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 61155/24.11.2015 al Biroului Contencios  Administrativ; 

          Având în vedere prevederile  O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice 

subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; ale  Legii nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii de Consiliul Local nr. 33/27.02.2015 privind aprobarea 

bugetului local si abugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2015; ale  Hotărârii de 

Consiliul Local nr. 33/27.02.2015 pentru aprobarea bugetului local şi a bugetului activităţilor finanţate 

integral din venituri proprii pe anul 2015; ale Hotărârii de Consiliul Local nr. 102/29.06.2015 privind 

aprobarea Contractului de Subvenţie pentru Transportul Public Local de Călători dintre R.A.G.C.P.S. Săcele 

şi Municipiul Săcele; ale Hotărârii de Consiliul Local nr.  129/2015 privind  aprobarea noilor facilități la 

transportul urban de călători și a condițiilor de acordare ale acestora ; 

        În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), coroborat cu  alin. (3) lit c); alin. (4) lit. a); alin. 6 

lit.a) pct.14; art.  39 alin. (4); art. 45 alin. (1) art. 61 alin. (2); art.115 alin.(1) lit. b) și  art. 117 lit. a)  din Legea 

nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

             Art. 1. Se completează Anexa la Hotărârea de Consiliu Local nr. 102/2015   privind aprobarea 

Contractului de Subvenţie pentru Transportul Public Local de Călători dintre R.A.G.C.P.S. Săcele şi 

Municipiul Săcele, în sensul introducerii la art. 8, alin (2) a lit. h) care va avea următorul cuprins: „Suma de 

320.000 lei, reprezentând subvenție pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif, se va transfera, cu titlu de 

«Alte subvenții», pentru finanțarea cheltuielilor de capital și care se va utiliza pentru reînnoirea parcului de 

autobuze al al R.A.G.C.P.S.  Săcele R.A.,  în scopul asigurării unor servicii de calitate către populaţia 

Municipiului Săcele.” 

          Art. 2 Se aprobă  achiziția de   autobuze urbane  second-hand de către R.A.G.C.P.S. Săcele R.A. 

          Art. 3 Se mandatează R.A.G.C.P.S. Săcele R.A. să întrepridă toate demersurile necesare în vederea 

realizarii investiției prevăzute la art. 2. 

           Art. 4. Primarul Municipiului Săcele şi R.A.G.C.P.S. Săcele R.A. răspund de ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 
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