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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Gospodărire Comunală şi Prestări 

Servicii Săcele, în societate comercială cu răspundere limitată, cu Asociat Unic, Municipiul Săcele prin 
Consiliul Local al Municipiului Săcele 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21.04.2016, 
       Analizând oportunitatea şi legalitatea motivate de necesitatea reorganizării Regiei Autonome de 
Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii Săcele, ca efect al legislaţiei actuale în vigoare specifică serviciilor 
publice comunitare în general şi transportului public local în special;  
 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 14725/07.04.2016 al  Biroului  Contencios Administrativ  
 şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 
 Văzând amendamentul propus de  Comisia de specialitate nr. 1,  în sensul modificării art. 6 alin. (3), 
cât şi a Anexei, care va avea următorul conținut „Administratorul arătat la alin. (1) îşi va exercita mandatul 
până la numirea, prin concurs, a noului administrator.”  şi care a fost adoptat cu 12 voturi, 5 abțineri; 
            Având în vedere prevederile Legii nr. 92 din 2007 privind serviciile de transport public local, cu 
modificările şi completarile ulterioare; ale Legii nr. 51 din 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completarile ulterioare; ale OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 273 din 2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completarile ulterioare; ale Legii nr. 53 din 2003 privind Codul 
Muncii, cu modificările şi completarile ulterioare; ale art. 232 coroborate cu ale art. 241 din Codul Civil; ale 
Legii nr. 31 din 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare; ale 
Legii nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completarile ulterioare; ale Legii nr. 15 din 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii 
autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completarile ulterioare; ale Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 30 din 1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările şi completarile ulterioare; 
ale Regulamentului (CE) nr. 1370 din 2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 
privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 
1191/69 şi nr. 1107/70; ale Hotărârii de Consiliul Local nr. 55 din 17.03.2016 privind acordul de principiu 
pentru reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Gospodarire Comunala si Prestari Servicii 
Săcele in societate comerciala cu raspundere limitata, cu Asociat Unic, Municipiul Sacele prin Consiliul Local 
al Municipiului Sacele; 
            În temeiul art. 36 alin. (1); alin. (2) lit. a), lit. d); alin. (3) lit. b); alin. (6) lit. a) pct. 14; art. 39 alin. (1); 
art. 45 alin. (3); art. 61 alin. (2); art. 115 alin. (1) lit. b) şi  art. 117 lit. a) din Legea nr.215/ 2001, a 
administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
        Art. 1.  Se aprobă reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Gospodărire Comunală şi 
Prestări Servicii Săcele, în societate comercială cu răspundere limitată, cu Asociat Unic, Municipiul Săcele 
prin Consiliul Local al Municipiului Săcele, având denumirea SERVICII SĂCELENE S.R.L. 
              
       Art. 2.  Aportul Municipiului Săcele la constituirea capitalului social în numerar al societăţii, subscris şi 
vărsat, este în cuantum de 200 lei, divizat în 20 părţi sociale, a câte 10 lei fiecare, respectiv 100% din capitalul 
societăţii şi este proprietatea Municipiului Săcele. 
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      Art. 3. Domeniul de activitate principal al societăţii este transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători, 
conform COD CAEN 4931. 
 
      Art. 4. Sediul principal al societăţii va fi în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 111, judeţul Braşov, şi cu 
punctul de lucru în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 397, judeţul Braşov. 
 
       Art. 5. (1) Se aprobă preluarea de către noua societate a patrimoniului propriu al Regiei Autonome de 
Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii Săcele. 
                  (2) Patrimoniul propriu al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii Săcele, 
aşa cum rezultă din situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2015, în valoare de 42.039 lei, va fi preluat 
de către societatea comercială SERVICII SĂCELENE S.R.L., precum şi activul şi pasivul regiei. 
 
     Art. 6. (1) Conducerea societăţii va fi asigurată de un administrator numit de către Consiliul Local al 
Municipiului Săcele, în persoana D-lui Sing. Ion Gubernat, cetăţean român, domiciliat în Municipiul Săcele, 
_____________________, judeţul Braşov, având actul de identitate C.I. seria _____ nr. _____________, 
eliberat de S.P.C.L.E.P. Săcele, la data de ______________, CNP ___________________________, denumit 
în continuare administrator. 
            (2) Drepturile, obligaţiile, responsabilităţile administratorului, vor fi stabilite prin contractul de 
administrare, care va fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Săcele, în termen de maxim 30 
de zile de la data înregistrării societăţii comerciale SERVICII SĂCELENE S.R.L. la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov. 
           (3) Administratorul arătat la alin. (1) îşi va exercita mandatul până la numirea, prin concurs, a noului 
administrator. 
 
    Art. 7. (1) Se aprobă concesionarea, prin  atribuire directă, către societatea comercială SERVICII 
SĂCELENE S.R.L., a bunurilor proprietatea publică a Municipiului Săcele, date în administrarea Regiei 
Autonome de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii Săcele. 
              (2) Societatea comercială SERVICII SĂCELENE S.R.L. va efectua demersurile necesare pentru 
inventarierea şi evaluarea bunurilor proprietate publică, iar contractul de concesiune va fi supus aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Săcele până la sfârşitul lunii mai 2016. 
 
    Art. 8.  Societatea comercială SERVICII SĂCELENE S.R.L. preia bunurile aflate în patrimoniul Regiei 
Autonome de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii Săcele, aşa cum sunt evidenţiate în situaţiile 
financiar-contabile de la data preluării. 
 
    Art. 9. (1) Se aprobă preluarea, de către societatea comercială SERVICII SĂCELENE S.R.L., a întregului 
personal angajat al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii Săcele. 
                (2) Personalul Regiei Autonome de Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii Săcele îşi va păstra 
toate drepturile şi obligaţiile stabilite prin Contractul Individual de Muncă şi Contractul Colectiv de Muncă, 
înregistrat la I.T.M. Braşov, sub nr. 16887 din 02.06.2014, aplicabil la nivelul Regiei, în vigoare la data 
reorganizării. 
 
     Art. 10. Societatea comercială SERVICII SĂCELENE S.R.L. dobândeşte calitatea de titulară a tuturor 
drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din raporturile juridice ale Regiei Autonome de Gospodărire Comunală şi 
Prestări Servicii Săcele cu terţii, inclusiv cele care decurg din raporturile juridice fiscale, în măsura în care, 
până la data preluării acestora, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu încetează. 
 
     Art. 11. De la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, Societatea 
comercială SERVICII SĂCELENE S.R.L. se subrogă în drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome de 
Gospodărire Comunală şi Prestări Servicii Săcele. 
 
    Art. 12. Se împuterniceşte Dl. Sing Ion Gubernat, Director al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală 
şi Prestări Servicii Săcele, să efectueze şi să semneze actele prevăzute de lege, în vederea înregistrării şi 
înmatriculării Societăţii comerciale SERVICII SĂCELENE S.R.L. 



 
    Art. 13. Se împuterniceşte Dna. Rodica Coman, Şef Serviciu Contabilitate, Financiar, Salarizare, Buget, 
Ordonanţare CFP, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele să deschidă contul 
de capital al Societăţii comerciale SERVICII SĂCELENE S.R.L. 
 
   Art. 14. Se aprobă actul constitutiv al Societăţii comerciale SERVICII SĂCELENE S.R.L., conform 
Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
   Art. 15. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară se abrogă. 
 
   Art. 16. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate şi Regia Autonomă de Gospodărire Comunală şi 
Prestări Servicii Săcele răspund de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
  

 

      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
           OBEALĂ RADU                                                                    C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 
Hotărârea a fost adoptată:   11  voturi pentru,   - împotrivă,  6 abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 
- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 2 ex. Biroul  Contencios Administrativ 
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