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     JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

PROCES VERBAL 

 

 încheiat la data 03.03.2020, orele 16,00, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă extraordinară convocată de 

îndată 

 

 Şedinţa ordinară a fost convocată în conformitate cu prevederile art. art. art. 134 alin. (4) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, având următoarea ordine de zi: 

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini, Studiului de 

oportunitate privind efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate 

pentru unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare 

Durabilă a Transportului Public Brașov şi pentru aprobarea proiectului Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate - iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL. 

 

La şedinţă au participat: 

- d-l Primar Ing. Popa Virgil  

 - d-l Viceprimar Ing. Gâdea Sorin  

- d-na Secretar General al Municipiului Săcele – C.J. Zamfir Geta 

- d-l Mangale Bogdan – Serv. Administrativ 

- d-l Plastir Florin -Copm. Transport Public 

                    - d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local 

                    - d-l Mormoloc Costel  Viorel – Director  SERVICII SĂCELENE S.R.L. 

           

                La şedinţă au participat  10 consilieri locali, din totalul de 18 consilieri locali  în funcţie, 

absentând d-na Lungu Mihaela, d-l Copoț George Robert, d-l Sterpu Ciprian, d-l Mureșan Dan Marius,  

d-l Popa Marius Cristian, d-l Nițescu Ciprian , d-na Hlavathy Zsuzsánna și d-l Panait Bian Cristian).   

           Ședința a fost prezidată de d-nul consilier local Géczi Gellért.  

D-nul Preşedinte dă citire proiectului ordinii de zi și supune la vot ordinea de  zi,  care se aprobă 

cu unanimitate (10 voturi pentru). 

            D-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 

hotărâre pentru aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini, Studiului de oportunitate privind 

efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate pentru unităţile administrativ-

teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public 

Brașov şi pentru aprobarea proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public 

local de călători, prin curse regulate.   

              D-l Plastir Florin spune că  s-au întreprins demersurile necesare pentru ca Servicii Săcelene să 

devină operator regional, iar pentru ca Asociația Metropolitană de Dezvoltare Durabilă a Transportului 

Public Brașov să poată delega serviciul de transport, este necesar să se adopte o serie de documente, 

respectiv Regulamentul, Caietul de sarcini, Studiul de oportunitate privind efectuarea serviciului de 

transport public de persoane prin curse regulate pentru unităţile administrativ-teritoriale membre ale 

Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și proiectul 
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Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate. 

Dumnealui mai spune că durata Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local 

de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate de către Servicii Săcelene în Municipiul Săcele, 

aprobat prin  H.C.L nr. 57/2017, expiră la data de 22.03.2020  și este necesar să se  asigure  continuitatea  

serviciului de transport local de persoane, cu autobuze, efectuat prin curse regulate în Municipiul Săcele 

și că operatorul de transport, respectiv Servicii Sacelene S.R.L., are capacitatea tehnică și operațională 

pentru furnizarea serviciilor de transport la nivel metropolitan, astfel menționează că se vor efectua 6 

curse zilnic la Tărlungeni, sens în care vor fi amenajate și stații, pentru care  este nevoie de autorizarea. 

           D-l Președinte întreabă dacă aceste documente nu ar fi trebuit să se supună consultării/dezbaterii 

publice. 

          D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că aceste documente sunt în regim de urgență. 

          D-l Plastir Florin spune că și Contractul de delegare se va face în regim de urgență. 

          D-l Viceprimar spune că toate documentele sunt întocmite în concordanță cu cele de la RAT 

Brașov și poartă girul juriștilor de la Asociația Metropolitană de Dezvoltare Durabilă a Transportului 

Public Brașov. 

           D-l Stoea Gheorghe întreabă care este influența asupra biletelor. 

           D-l Primar spune că nu vor exista influențe asupra prețului biletelor. 

            D-l Stoea Gheorghe întreabă care sunt prețurile biletelor pe ruta Săcele-Tărlungeni. 

            D-l Plastir Florin spune că prețul unui bilet va fi de 4 lei, iar a unui abonament de 100 lei. 

            D-l Băilă Gheorghe spune că  în proiectul de contract se stipulează că Servicii Săcelene S.R.L. va 

fi sub tutela Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov. 

            D-l Primar spune că nu este cazul, Consiliul Local va coordona în continuare Servicii Săcelene 

S.R.L.  

           D-l Plastir Florin spune că traseele se pot modifica oricând, în funcție de necesități de către 

Asociația Metropolitană de Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov. 

            D-l Viceprimar spune că se poate stabili un traseu Tărlungeni-Poienilor (pe centură), contra cost. 

            D-l Plastir Florin spune că contabilitatea se va ține separat. 

  Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  10 voturi pentru. H.C.L. nr. 85.           

         D-nul Preşedinte constată că ordinea de zi a fost epuizată şi, în consecinţă, declară şedinţa închisă, 

drept pentru care s-a întocmit prezentul Proces verbal.  Ora  16:20. 

 

 

         PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                               APROBAT 

 CONSILIER LOCAL,                                                    PRIMAR 

           Ing. GÉCZI GELLÉRT                                                                   Ing. POPA VIRGIL 

                            

 

 

                                      

                                                              

                 Avizat 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 

             C.J. ZAMFIR GETA 

 

                                                                                                                                   

 

 

 Elaborat 

                                                               Insp. Acăroaie Elena      

 

 


