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HOTĂRÂREA

Nr. 60

Data: 10.11.2016
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 57 din 27.10.2016 pentru aprobarea
suplimentarii cu 200 mii lei a subvenţiei de la bugetul local pentru transportul public local de călători în
Municipiul Săcele aprobata prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 10 din 28.01.2016
Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în ședință de îndată din data de 27.10.2016,
Analizând urgenţa şi necesitatea modificării şi completării Hotărârii de Consiliul Local nr. 57 din 27.10.2016
pentru aprobarea suplimentarii cu 200 mii lei a subvenţiei de la bugetul local pentru transportul public local de
călători în Municipiul Săcele aprobata prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 10 din 28.01.2016, precum şi
adresa nr. 578/24.10.2016, inregistrata la Primaria Mun. Sacele sub nr. 58099/21.10.2016, prin care se
comunica necesitatea alocării de resurse suplimentare de la bugetul local, în vederea achiziţionării unor
autobuze urbane second-hand, dotate cu rampe pentru persoanele cu dizabilităţi;
Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 60931/09.11.2016 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 Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind
stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane; ale Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii de Consiliul
Local nr. 64/21.04.2016 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; ale Hotărârii de Consiliul Local nr.
10/28.01.2016 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. 44/29.09.2016 privind
aprobarea noilor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând S.C. Servicii Săcelene
S.R.L.;
În temeiul art. 36 alin. (1); alin. (2) lit. a), lit. b) lit. d); 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) şi art. 117 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifică art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 57 din 27.10.2016 pentru aprobarea
suplimentarii cu 200 mii lei a subvenţiei de la bugetul local pentru transportul public local de călători în
Municipiul Săcele aprobata prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 10 din 28.01.2016, care va avea următorul
cuprins:
„ Se aprobă alocarea sumei de 200 mii lei de la bugetul local pentru transportul public local de
călători,în Municipiul Săcele, astfel:
- 132.500 lei se vor aloca cu titlul de “Majorare capital social societăţi comerciale”, pentru
finanţarea cheltuielilor de capital, în speţă, achiziţionarea a două autobuze urbane second-hand;
- 67.500 lei se vor aloca pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, ca urmare a facilităţilor
suplimentare acordate prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 44 din 29.09.2016.”
Art. 2. După art. 1, se introduce un nou art. 2, cu următorul cuprins:
„Se majorează capitalul social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L., cu suma de 132.500 lei.”
Art. 3. După art. 2, se introduce un nou art. 3, cu următorul cuprins:

„Se împuterniceşte administratorul S.C. Servicii Săcelene S.R.L., pentru a întreprinde toate
formalităţile necesare cu privire la majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L., la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov.”
Art. 4. După art. 3, se introduce un nou art. 4, cu următorul cuprins:
„Se împuterniceşte administratorul S.C. Servicii Săcelene S.R.L., pentru a întreprinde toate
demersurile legale şi necesare pentru realizarea investiţiei „Achiziţionarea a două autobuze urbane secondhand”.
Art. 5. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate şi S.C. Servicii Săcelene S.R.L.,
răspund de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
CONSILIER LOCAL
Ing. STOEA GHEORGHE

CONTRASEMNAT
SECRETARUL MUNICIPIULUI SĂCELE
C.J. GORAN ADRIANA

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex.
Hotărârea a fost adoptată: 15 voturi pentru, - împotrivă,
Nr. consilierilor în funcţie: 19
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 15

Prezenta hotărâre s-a difuzat la:
- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov
- 1 ex. Dosar colecţie
- 1 ex. Dosar şedinţă
- 1 ex. D-l Primar
- 1 ex. Biroul Contencios Administrativ
- 1 ex. S.C. Servicii Săcelene S.R.L.

- abțineri

