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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

pentru încheierea Actului adiţional la Contractul de acordare a subvenţiei pentru 
transportul public local de călători în Municipiul Săcele aprobat 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 suplimentării subvenţiei pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi 
tarif, ca urmare a aprobării noilor facilităţi la transportul public de persoane, precum şi adresele operatorului 
de transport S.C. Servicii Săcelene S.R.L.  nr. 577/21.10.2016, inregistrata la Primaria Mun. Sacele sub nr. 
58001/21.10.2016, respectiv nr.578/24.10.2016, inregistrata la Primaria Municipiului Săcele sub nr. 
558009/24.10.2016, prin care se comunică necesitatea suplimentării cu 67.500 lei a subvenţiei stabilită pentru 
anul 2016; 
              Ținând cont de Raportul de specialitate nr.  60940/09.11.2016 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. 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, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
             Art. 1.  Se aprobă încheierea Actului adiţional la Contractul de acordare a subvenţiei pentru 
transportul public local de călători în Municipiul Săcele aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 10 din 
28.01.2016, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
             Art. 2.  Se mandatează Primarul Municipiului Săcele, Dl. Ing. Virgil Popa, pentru a semna în numele 
şi pe seama Municipiului Săcele, Actul adiţional arătat la art.1. 
 
             Art. 3. 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                                                                         CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
        Ing. STOEA GHEORGHE                                                              C.J.  GORAN ADRIANA 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  15  voturi pentru,  -   împotrivă,      -   abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 15 

mailto:prim%C4%83ria@municipiulsacele.ro


 
 
 
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 



 
 

                ANEXA LA H.CL. NR. 62 /10.11.2016 
 

ACT ADITIONAL 
NR._______________/____________________ 
la Contractul de acordare a subvenţiei pentru 

transportul public local de călători în Municipiul Săcele nr. 1 / 28.01.2016 
 
                În temeiul Hotărârii de Consiliul Local nr. 64 din 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; prevederilor 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. 
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.; ale 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. 43 alin. (1); art.45 alin. (1); art. 61 alin. 
(2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/ 2001, a administraţiei publice locale, republicată, 
cu completările şi modificările ulterioare; ale art. 9 alin. (4) din Contractul de acordare a 
subvenţiei pentru transportul public local de călători în Municipiul Săcele nr. 1/28.01.2016; ale 
Hotărârii de Consiliul Local nr. ____________ din 27.10.2016 pentru încheierea Actului 
adiţional la Contractul de acordare a subvenţiei pentru transportul public local de călători în 
Municipiul Săcele aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 10 din 28.01.2016; 
 
                 Se încheie, cu acordul părţilor, prezentul Act adiţional, având ca obiect modificarea 
contractului mai sus-citat, după cum urmează : 
 
       Art. 1. Se modifică Capitolul I – Părţile, care va avea următorul cuprins : 
“I. PĂRŢILE:  
 

MUNICIPIUL SĂCELE, cu sediul în Săcele, P-ţa Libertăţii, nr. 17, reprezentat de 
Primarul Municipiului Săcele, domnul ing. Virgil Popa, în calitate de Finanţator/Autoritate 
Competentă, pe de o parte    
şi 
            S.C. SERVICII  SĂCELENE S.R.L., cu sediul în Săcele, B-dul. George Moroianu, nr. 
111, cu nr. de înmatriculare la Registrul Comerţului Brasov J08/43/1991, cod fiscal R 1129209, 
având cont nr. RO 92TREZ1365070XXX000253, deschis la Trezoreria Municipiului Săcele, 
telefon/fax. 0368//469844,  reprezentată de sing. Gubernat Ion, având funcţia de Director, în 
calitate de Beneficiar de Subvenţie, pe de altă parte,” 
 



        Art. 2. Se modifică Capitolul III – Preţul contractului, art. 4, care va avea următorul 
cuprins: 
                      “Subvenţia ce se va acorda de la bugetul local pentru anul 2016 va fi în cuantum 
de 1.167.500 lei, ca urmare a suplimentării subvenţiei, cu suma de 67.500 lei 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. 3.  Se modifică art. 8 alin. (2) lit. f), care va avea următorul cuprins : 

“f) subvenţia pentru acoperirea obligatiei tarifare în limita maximă a subvenţiilor totale 
prevăzute a fi acordate de municipalitate transportului public local de persoane, în cuantum de 
1.167.500 lei, conform previziunilor de transport persoane;” 

                CELELALTE PREVEDERI CONTRACTUALE RĂMÂN NESCHIMBATE. 
             PREVEDERILE PREZENTULUI ACT ADIŢIONAL, INTRĂ ÎN VIGOARE LA 
DATA SEMNĂRII ACESTUIA. 
            Acest înscris face parte integrantă din contractul de acordare a subvenţiei pentru 
transportul public local de călători în Municipiul Săcele nr. 1/28.01.2016. 
            Prezentul Act adiţional cuprinde 2(două) file şi s-a încheiat în trei exemplare originale 
câte unul pentru fiecare parte contractantă şi un exemplar pentru Serviciul Financiar 
Contabilitate Salarizare Buget Ordonanţare C.F.P. al Primăriei Municipiului Săcele. 
 
               FINANŢATOR,                                                BENEFICIAR DE SUBVENŢIE 
         MUNICIPIUL SĂCELE                                         S.C. SERVICII SĂCELENE SRL                                                                                
                   PRIMAR,                                                                     DIRECTOR, 
        Ing. VIRGIL POPA                                                    Sing. IOAN GUBERNAT 
      
 
                      
                    VIZAT,                                                 VIZAT,  
     DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                           CONTABIL ŞEF 
 
 
 
                   VIZAT,                                                                                    VIZAT, 
            BIROU CONT. ADM.                                                      CONSILIER JURIDIC 
 
 
 
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                         PRIMAR  
            CONSILIER     LOCAL                                                                    Ing.  POPA VIRGIL 
        Ing. STOEA GHEORGHE     
 
Elaborat: CJ Dascălu Bianca                                                           
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