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HOTARAREA Nr. 39 Data: 30.01.2020 

HOTAllARE A CONSILIULUI LOCAL 

( privind aprobarea acordarii mandatului special Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare 

Durabila a Transportului Public Bra~ov pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public 
local de calatori prin curse regulate, pentru elaborarea Regulamentului serviciului, a Caietului de 
sarcini, a Studiului de oportunitate ~i a proiectului de Contract de delegare a gestiunii serviciului 

pentru UAT Municipiul Sacele 

Consiliul Local al Muncipiului Sacele, lntrunit in ~edinta ordinara din data de 30.01.2020, 

Analizand Referatul de aprobare nr. 3352/17.01.2020 al initiatitorului - Primar - Ing. Popa Virgil, 
precum ~i necesitatea acordarii mandatului special Asociatiei Metropolitane de Dezvoltare Durabila a 
Transpo1tului Public Bra~ov pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin 
curse regulate, pentru elaborarea Regu lamentului serviciului , a Caietului de sarcini, a Studiului de 
oportunitate ~ i a proiectului de contract de delegare a gestiunii serviciului de transpmt public local pentru 
zona teritoriala de competenta a UA T Sacele 'in vederea asigurarii continuitatii serviciului de transport local 
de persoane, cu autobuze, efectuat prin curse regulate 'in U.A.T. Sacele, ca urmare a faptului ca la data de 
22.03.2020 expira Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu 
autobuze efectuat prin curse regulate In Municipiul Sacele, 'incheiat 'intre Municipiul Sacele si Societatea 
Se1vicii Sacelene S.R.L.; 

Vazand Raportul de specialitate nr. 3818 /20 .01.2020 al Compartimentului Transpo1t Public ~i 
A vizele Comisiilor de specialitate; 

A vand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a se1viciilor comunitare de utilitati publice, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Legi i nr. 92/2007 serviciilor publice de transport 
persoane 'in unitatile administrativ-teritoriale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Legii nr. 328/2018 
pentru modificarea ~ i completarea Legii serviciilor de transpo1t public local nr. 92/2007, cu modificarile 
ulterioare; O.U.G. nr.51/2019 pentru modificarea ~i completarea unor acte nmmative In domeniul 
transpmtului de persoane; Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European ~i al Consi liului 
din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar ~i rutier1 de calatori ~i de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 ~i nr. 1107/70 ale Consiliului; Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

in temeiul art. 89 alin. (2); art.129 alin. ( 1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n); mt. 133 alin. (l); art. 134 
alin. (1) lit a); art. 139 alin. (1); mt. 196 alin. (1) lit. a); art. 197 alin. (I); art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 
nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu completarile ulterioare, 



HOTARA~TE : 

Art. 1. Se mandateaza Asociatia Metropolitana pentru Dezvo ltare Durabi la a Transportului Public 

Bra~ov, ca 'in numele ~ i pe seama UAT Sacele sa delege gestiunea Serviciului de transport public local de 

ca latori prin curse regulate pentru zona UAT Municipiul Sacele. 

Art. 2. Se mandateaza Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public 

Bra~ov, ca 'in numele ~ i pe seama UAT Sacele sa elaboreze Regulamentul privind efectuarea servicii lor de 

transport public de calatori prin curse regulate ~i Caietu l de sarcini al serviciului de transport p ubl ic local 

de calatori prin curse regu late pentru UAT Municipiu l Sacele. 

Art. 3. Se mandateaza Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transpo1tului 

Public Bra~ov, ca In numele ~ i pe seama UAT Sacele sa elaboreze Studiul de op01t unitate privind stabilire 

modalitatii de gestiune a serviciului de transpo1t public local de calatori prin curse regulate pentru UAT 

Municipiul Sacele. 

Art. 4. Se mandateaza Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public 

Bra~ov, ca In numele ~ i pe seama UAT Sacele sa elaboreze proiectul de Contract de delegare a gestiunii 

serviciului de transpo1t public local de calatori prin curse regulate ~i anexele obligatori i la acesta pentru 

UAT Municipiul Sacele. 

Art. 5. Documentele ce vor fi elaborate de Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a 

Transportului Public Bra~ov ~ i care fac obiectul prezentului mandat special, vor fi supuse analizei ~i 

aprobarii Consiliului Local al Municipiului Sacele. 

S.R.L. 

Art.6. Primarul Municipiului Sacele, prin aparatul de specialitate Societatea Servicii Sacelene 

"""' ''~""'ropo litana de Dezvoltare Durabila a Transportu lui Public Bra~ov, raspund de 

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SA CELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

Hotararea a fost adoptata: 16 voturi pentru, 0 'impotriva, 0 abtineri 

Nr. consilierilor 'in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la §edinta: I 6 (la momentul votului) 


