CO NS IL IU L LO CA L AL CO MU NE I TĂRL
UNGENI
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268
.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, corn. Tărlu
ngeni, jud. Braşov; cod postal: 5072
20

nr: 5406/26.03.2019

CON VOC ATO R
În baza Dispoziţiei Primarului Com unei Tărl
ungeni nr. 408/26.03.2019, mem brii Consiliu
lui
Loc al al Com unei Tărlungeni, sunt convocaţ
i în şedinţă ordinară în data de 31.0
3.20 19 ora 17:00 la
Primăria Com unei Tărlungeni, strad
a Zizi nulu i nr. 2, avân d următoarele punc te
pe ordi nea de zi:

1.
PRO IEC T DE HOTĂRÂRE priv ind înfiinţa
rea şi orga niza rea serviciului public de
salu briz are la nivelul U.A.T. com una Tărlunge
Severius-Florin.

ni, judeţul Braşov- iniţiator

dl. Prim ar

Beşchea

2.
PRO IEC T DE HOTĂRÂRE priv ind apro bare
a contractului de pres tare , a tarifului şi
taxei speciale pen tru serviciul de salu briz are
al comunei TĂR

LUNGENI, judeţul BRAŞOV
dl. Prim ar Beşchea Severius-Florin.
3.
PRO IEC T DE HOTĂRÂRE priv ind dare a
În adm inis trar e şi exp loat are a serviciului şi
sistemului de
iniţiator

salu briz are ale comunei T.c\RLUNGENI,
judeţul BRAŞOV către serviciul
"SE RVI CIU L SALUBRIZARE TĂRLUNGEN
I", serviciu public de inte res local, spec
ializat,
cu pers ona litat e juridică, înfiinţat şi orga
niza t în subo rdin ea consiliului local al com
unei

TĂRLUNGENI, judeţul BRAŞOV- iniţi
ator dl. Prim ar Beşchea Severius-Florin.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BAR TI ARP AD
BEŞCHEA GHE ORG HE
BOR HAC I GYO NGY I
BRU MA R MA RIA N
CIO FLIN C MA RIA ADR IAN A
FEJ ER LAS ZLO BAL AZS
JANO ZOL TAN
8. MIR ON ALE XAN DRU
9. MO CAN U-B OCÂ RNE A IOA NA
10. OŢELAŞ CON STA NTI N
11. SAF TA MA RIA
12. SZA SZ ATI ILA
13. ŢĂREAN TIT EL
14. VAR GA VAS ILE
15. ZBA RCE A CLA UDI U CON STA NTI N

Înto cmit
Moi se Dan iel

~ZJ

PRIMĂRIA COMUNEI TĂRLUNGENI
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.
072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, corn. Tărlu
ngeni, jud. Bra~ov; cod postai: 5072
20

DISPOZIŢIA

nr.4 08
din data de 26. 03. 2019

priv ind convocarea Consiliului Loc al Tărlunge
ni în şedinţă ordinară
in data de 31 martie 2019, ora 17:00;

Subsemnatul BEŞCHEA SEVERIUS
judeţul Braşov, potrivit art. 39, alin.
4, din Legea
Locală, republicată, coroborată
consiliilor locale;

FLORIN, Primarul Comunei Tărlungeni,
nr. 215/2001 privind Administraţia Publică
cu OG nr. 35/2002 privind organizarea
şi funcţionarea

In temeiul art. 68; alin. 1 din Legea nr.
215/2001 privind

locală, republicată

administraţia publică

DI SP UN :
Art. 1 În data de 31 martie 2019 ora 17:00,
mem brii Consiliului Local al Comunei
sunt convocaţi în şedinţă ordinară la sediul
Primăriei Com unei Tărlungeni din
strada Zizinului nr. 2.
Tărlungeni

Art. 2 Secretarul Comunei Tărlungeni va duce
la îndeplin

Primar,

ire prezenta dispoziţie.

~/

Viza t Secretar,

BĂDAN BOGDAN-NICOLAE
(..

I
lntocmit,

Cons.jur,. Moise Dani~
~~
:A"

•

J

I

C O N SI LI U L LOCAL AL C
OMUNEI TĂRLUNGENI
t: 0268.365.713, 0268.365.
714; f: 0268.365.072, e: primaria
.tarlungeni@yahoo.com
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungen
i, com. Tărlungeni, jud
. Braşov; cod postai: 507220

PROCES VERBAL

Întocmit azi, 06 martie 2019
ora 16:00, cu ocazia sedinţei
de îndată a
Consiliului Local al Comunei
Tărlungeni;

Sunt prezenţi 12 consilieri loc
ali. Absenti: Borhaci G., Fejer
L-B., Mocanu-Bocârnea I.
Se supune la vot Procesul-Ve
rbal al şedinţei anterioare si
acesta se aproba cu 11 votur
"pentru" si 1 abţinere (Ţărean
i
T., consilier local care a absent
at
la
şedinţa trecută).
Dl. Preşedinte de şedinţă dă cit
ire ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privin
d aprobarea iniţierii proceduri
lor în vederea selecţiei si numi
membrilor Consiliului de Adm
rii
inistraţie la Ocolul Sil
vic
"Ciucas" R.A. Tarlungeni, Jud
Brasov - iniţiator dl. Primar,
.
Beschea Severius Florin.
2. Proiect de hotărâre privin
d aprobarea numirii unor adm
inistratori provizorii în cadrul
Consiliului de Administraţie al
Ocolului Silvic "Ciucas" R.A.
Tarlungeni, Jud. Brasov, până
la finalizarea procedurii de sel
ecţie a administratorilo
r,
con
for
m prevederilor legii- initiator
dl. Primar, Beschea Severius
Florin.
3. Proiect de hotărâre privin
d aprobarea încheierii de con
tracte de asistenţă juridică, cu
de avocatură SCA JINGA &
firma
Asociaţii, în vederea
reprezentării Comunei
instanţă, pentru recup
Tăr
lun
geni în
erarea prejudiciilor constatat
e de Curtea de Conturi a Ro
Camera de Conturi Brasov, pri
mâ
niei,
n Decizia nr. 73/12.11.2013iniţiator, dl. Primar, Be
Severius Florin.
schea
4. Proiect de hotărâre privin
d aprobarea retragerii UAT Co
muna Tărlungeni din Asociaţia
Dezvoltare Intercomunitară
de
ADI-INTERSAL - iniţiator,
dl. Primar Beschea Severius
Florin.
5. Proiect de hotarare privin
d aprobarea înfiinţării şi org
anizarii serviciului public de
salubrizare "Serviciul Salubriz
are Tărlungeni", serviciu publi
c de interes local, specializat,
cu personalitate juridică, organi
zat in subordinea Consiliului
Local al Comunei Tarlungeni
Jud. Brasov - iniţiator, dl. Pri
,
mar Beschea Severius Florin.
Dl. Primar le prezintă consilieri
lor locali motivele pentru care
a convocat aceasta sedinţă de
îndată; este vorba des
pre motive de maximă urg
enţă în ceea ce pri
administratorilor provizorii ai
veşte numirea
Consiliului de Administraţie
al Ocolului Silvic "Ciucas"
pentru a exista continuitate în
RA,
activitatea acestuia, deoarece
începând cu data de 06.03.201
administratorilor numiţi acum
9,
4 arii, le expiră contractele de
mandat.
De asemenea înfiinţarea Se
rviciului de Salubrizare, ca
serviciu public în subordine
Consiliului Local al Comunei
a
Tărlungeni era de maxi
mă urgenţă, deoarece de
31.03.2019 la nivelul ADI-Inte
la
dat
a
de
rsal nu mai este posibil ca op
eratorul HIDRO-SAL COM
sa opereze diferenţiat, având în
SRL
vedere că unele comune au int
rodus taxa specială de salubriz
iar la noi s-a mers în aceste ult
are,
ime 3 luni, pe tarif.
Se supune la vot ordinea de zi
şi aceasta se aprobă în
unanimitate.
Se trece la dezbateri.

1. Proiect de hotărâre privin
d aprobarea iniţierii proceduri
lor în vederea selecţiei si numi
membrilor Consiliului de Adm
rii
inistraţie la Ocolul Sil
vic "Ciucas" R.A. Tarlungen
Brasov - iniţiator dl. Primar,
i, Jud.
Beschea Severius Florin.
D-na consilier juridic pre
zinta proiectul de hotărâre
şi dă citire Regulam
organizare şi desfăşurare a
entului de
selecţiei membrilor Co
nsi
liu
lui de Administraţie din cad
Ocolul Silvic Ciucas R.A.
rul R.P .L.
Consilierii locali trebuie sa
numeasca o Comisie de Sel
Comisie de Contestaţii care
ecţie şi o
vor fi asistate în activitatea
lor de un expert independent/
specializată în recrut
area resurselor umane.
firmă
D-na Safta M. face vorbire
despre scrisoarea de aşteptări
, întocmirea acesteia
primul pas în desîaşurarea sel
reprezentând
ecţiei membrilor CA
.
Scrisoarea de asteptari va fi
întocmită si aprobată
în unnatoarea sedinţă de CL
fie publicată atât pe site-ul
urmând să
Primariei, cât şi pe cel al Oc
olului Silvic "Ciucas" RA,
viitorii candidaţi să o ia la
pentru ca
cunoştinţă şi să îşi int
ocmeasca declaratiile de int
prevederilor legii.
enţie, conform
Dl. Oţelas C-tin propune o co
mponenţă a Comisiei
de selecţie; din această Comi
parte d-na consilier local Sa
sie vor face
fta M., d-na consilier juridi
c al CL Tarlungeni, Pedestr
Primar, iar Secretarul Comisie
u D. si dl.
i va fi Secretarul delegat al Co
munei Tărlungeni, dl. Badan
supune la vot componenţa Co
B. Se
misiei şi aceasta se aprobă în
unanimitate.
De asemenea din Comisia
de Contestaţii vor face pa
rte: dl. Viceprimar Szasz A.
consilier local, Beschea Ghe.
, dl.
şi d-na consilier local
Cioflinc M., Secretarul aceste
dl. consilier al Primarului, M
i
Co
mi
sii fiind
oise D. Aceasta propunere se
votează de asemenea
Se supune la vot proiectul de
în
un
an
im
itate.
hotărâre şi acesta se
aprobă cu 11 voturi
"împotrivă" si 1 abţine
"p
en
tru
",
O
voturi
re (dl. Barti A.).

(___

L

2. Proiect de hotărâre privin
d aprobarea numirii unor ad
ministratori provizorii în cad
Consiliului de Administraţie
rul
al Ocolului Silvic "Ciucas"
R.A. Tarlungeni, Jud. Braso
până la finalizarea pro
v,
cedurii de selecţie a adminis
tratorilor, conform prevederilo
- initiator dl. Primar, Beschea
r legii
Severius Florin.
D-na Safta M. il intreaba pe
dl. Primar de ce pana la acest
moment Ocolul nu a adus bu
estimativ, deoarece acest luc
getul
ru trebuia sa se intample de
ja. Dl. Primar ii spune ca se
aprobarea Legii Bugetului de
aşt
eaptă
Stat şi apoi Ocolul va prezen
ta bugetul său Consiliului Lo
D-na Safta M. are o nelămurir
cal.
e: de ce să fie 5 memb
ri in Consiliul de Administraţi
3, mai ales ca este vorba de
e si nu
provizorat. Dânsa ar dori ma
i mult, modificarea numarul
membri ai CA şi in Regulam
ui de
entul de Organizare si Funcţi
onare al Ocolului, de
susţine dânsa, 3 memb
oarece totuşi,
ri ar fi numărul potrivit, un rep
rezentant al autorităţii tutela
Local Tărlungeni, reprezentan
re - Consiliul
tul Ministerului Finantelor Pu
blice şi un specialist, dl. Coms
exemplu, Seful de Ocol.
a, de
Dl. Primar îi răspunde că
oricum, pentru urmatoarele
3 luni, cuantumul indemniza
primite de aceştia nu se schi
ţiei
mbă şi ar fi bine să-i nu
mim tot pe ei 5, deoarece au
ani printr-o procedură de sel
trecut acum 4
ecţie, conformă cu pre
vederile legale actuale.
Se hotărăşte în unanimitate
sa fie numiţi administratori
provizorii în cadrul Consiliu
Administraţie al Ocolu
lui Silvic Ciucas » RA, aceiaş
lui de
i
ad
ministratori, de la data de 06
pana in 06.06.2019, contract
.03
.20
ele de mandat fiind semnate
19,
de Primar, împuternicit de au
publică tutelară.
toritatea
D-na Safta M. consideră că
în conţinutul contractelor de
mandat sunt cuprinse mult
multe clauze, pentru perioad
prea
a scurtă de timp în care ace
ştia işi vor desfaşura
supune atenţiei consilierilor
ac
tiv
ita
tea
si
modificarea conţinutului co
ntractului de mandat prin sco
clauzelor specifice unui mand
aterea
at de 4 ani, în sensul că admi
nistratorii să aibă puteri lim
perioada de 3 luni cât ocupa
itate la
funcţia respectivă în
cadrul regiei autonome.

Consilierii locali cad de acord în
unanimitate asupra modificării con
ţinutului contractelor
de mandat în sensul limitării atri
buţiilor administratorilor,
pro
por
ţio
nal
cu perioada de tim p în
care se desfaşoară provizoratul,
până la numirea noilor adm
inistratori, în urma procedurii de
selecţie, iar modelul pre zen
tat în Anexa la proiectul de hotărâ
re va fi modificat corespunz
Se supune la vot proiectul de hot
ător.
ărâre şi acesta se aprobă
cu 11 voturi "pentru", O voturi
"împotrivă" şi 1 abţinere
(dl. Barti A.).
3. Proiect de hotarare privind apr
obarea încheierii de contracte de
asistenţă juridică, cu
firma de avocatură SCA JINGA
& Asociaţii, în vederea reprez
entării Comunei
Tarlungeni in instanţă, pentru rec
uperarea prejudiciilor constatate de
Curtea de Conturi
a României, Camera de Conturi Bra
sov, prin Decizia nr. 73/12.11.201
3 - iniţiator, dl.
Primar, Beschea Severius Florin.
Dl. Moise D., consilierul Primarulu
i prezintă proiectul de hotărâre.
D-na Safta M. întreabă cât costă
aceste contracte cu firma de avocat
ură, iar dl. Pri ma r îi
răspunde că a ales această
firmă, deoarece datorită lor
am câştigat procesul cu AFIR.
D-na Cioflânc M. întreabă ce se va
întâmpla cu celelalte contracte cu
avocaţii plătiţi pentru
a ne reprezenta în instanţă. Dl. Pri
mar îi răspunde ca acestea se vor
rezilia.
D-na Cioflinc M. intreaba ce se
întamplă cu consilierul jur
idic al Primariei, de ce mai e
ţinută în funcţie din mo me
nt ce firmele de avocatură îi fac trea
ba
?
Se supune la vot proiectul de hot
ărâre şi acesta se aprobă
cu 12 voturi "pentru", O voturi
"împotrivă" şi Oabţineri.

\.

4. Proiect de hotărâre privind apr
obarea retragerii UAT Comuna Tăr
lungeni din Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară AD
I-INTERSAL - iniţiator, dl. Prima
r Beschea Severius
Florin.
Dl. Primar le explică consilieril
or proiectul de hotărâre, reluând
· discuţiile avute in
şedinţele anterioare, despre
taxa specială de salubrizare, pe car
e
Co
mu
na
Tărlungeni nu este
încă pregatită s-o implem
enteze; celelalte Comune din AD
I-IN
TERSAL vor merge pe taxa
specială, iar noi ne vedem
nevoiţi să ne retragem din
AD
I
şi
să
ne
facem propriul serviciu de
salubrizare, care să opereze începa
nd cu data de 01.04.2019.
D-na Safta M. spune că justificar
ea retragerii din ADI-INTERSAL
e bună.
Se supune la vot proiectul de hot
ărâre şi acesta se aprobă
cu
12 voturi "pentru'', O voturi
"împotrivă" şi Oabţineri.
5. Proiect de hotărâre privind
aprobarea înfiinţării şi organizar
ii serviciului public de
salubrizare "Serviciul Salubriza
re Tărlungeni", serviciu public
de interes local,
specializat, cu personalitate juri
dică, organizat în subord
ine
a Consiliului Local al
Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov
- iniţiator, dl. Primar Beschea Sev
erius Florin.
D-na Safta M. întreabaă ce facem
cu gunoiul dupa data de 31. 03. 201
9?
Dl. Primar îi raspunde că serviciul
de salubrizare e înfiinţat cu data pre
zentei hotărâri, adică
de astăzi siv a opera incepand cu
01.04.2019.
Dl. Primar prezinta proiectul de hot
ărâre, adăugand ca s-a vorbit
deja şi contractul cu FINECO va fi semnat, iar în privinţa
maşinilor de gunoi, a fost
plecat în Germania sa vada cum
poate să le achiziţioneze.
Dl. Otelas C-tin întreabă dacă în car
tierele de rromi se va intra să se str
ângă gun oiu l?

I se raspunde ca da, cu siguranţă, dar rrom
ii vor trebui sa încheie contracte şi să plăt
easă
contravaloarea serviciului de salubrizare,
deoarece la serviciul de apă, rromii îşi fac
datoria, au
contracte şi plătesc apa.
Dl. Oţelaş C-tin întreabă ce se întâmplă cu
familiile cu mai mulţi membrii clin cartiere
le de
rromi, deoarece este o cheltuială pe care nu
şi-o pot perm ite?
Dl. Primar îi răspunde că se va gândi
să impună pen tru aceste persoan
e o taxă pe

gospodărie.

Se supune la vot proiectul de hotărâre
"împotrivă" şi Oabţineri .

şi

acesta se

aprobă

cu 12 voturi "pentru", O voturi

I

Nemaiexistând alte probleme care să fie
supuse dezbaterilor de către consilierii loca
li, dl.
Presedinte de şedinţă declară închisă şedi
nţa de îndată a Consiliului Loc
al
al Comunei
Tărlungeni clin data de 06.03.2019.
Preşedinte

de şedinţă

Sec . tar

IANOZOLTAN

/

I

J/
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