
CONSILIUL LOCAL AL 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. Tărlungeni, jud. Braşov; cod postal: 507220 

nr: 5406/26.03.2019 

CONVOCATOR 

În baza Dispoziţiei Primarului Comunei Tărlungeni nr. 408/26.03.2019, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni, sunt convocaţi în şedinţă ordinară în data de 31.03.2019 ora 17:00 la Primăria Comunei Tărlungeni, strada Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi: 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea şi organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna Tărlungeni, judeţul Braşov- iniţiator dl. Primar Beşchea Severius-Florin. 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de prestare, a tarifului şi taxei speciale pentru serviciul de salubrizare al comunei TĂRLUNGENI, judeţul BRAŞOViniţiator dl. Primar Beşchea Severius-Florin. 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea În administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei T.c\RLUNGENI, judeţul BRAŞOV către serviciul "SERVICIUL SALUBRIZARE TĂRLUNGENI", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei TĂRLUNGENI, judeţul BRAŞOV- iniţiator dl. Primar Beşchea Severius-Florin. 

1. BARTI ARPAD 
2. BEŞCHEA GHEORGHE 
3. BORHACI GYONGYI 
4. BRUMAR MARIAN 
5. CIOFLINC MARIA ADRIANA 
6. FEJER LASZLO BALAZS 
7. JANO ZOLTAN 
8. MIRON ALEXANDRU 
9. MOCANU-BOCÂRNEA IOANA 
10. OŢELAŞ CONSTANTIN 
11. SAFTA MARIA 
12. SZASZ ATIILA 
13. Ţ ĂREAN TITEL 
14. VARGA VASILE 
15. ZBARCEA CLAUDIU CONSTANTIN 

Întocmit 
Moise Daniel 

~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. Tărlungeni, jud. Bra~ov; cod postai: 507220 

DISPOZIŢIA nr.408 
din data de 26. 03. 2019 

privind convocarea Consiliului Local Tărlungeni în şedinţă ordinară 
in data de 31 martie 2019, ora 17:00; 

Subsemnatul BEŞCHEA SEVERIUS FLORIN, Primarul Comunei Tărlungeni, judeţul Braşov, potrivit art. 39, alin.4, din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, coroborată cu OG nr. 35/2002 privind organizarea şi funcţionarea consiliilor locale; 

In temeiul art. 68; alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

DISPUN: 
Art. 1 În data de 31 martie 2019 ora 17:00, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocaţi în şedinţă ordinară la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din strada Zizinului nr. 2. 

Art. 2 Secretarul Comunei Tărlungeni va duce la îndeplinire prezenta dispoziţie. 

Primar, 
Vizat Secretar, ~/ 
BĂDAN BOGDAN-NICOLAE 
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lntocmit, 

Cons.jur, . Moise Dani~ 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, 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 locali. Absenti: Borhaci G., Fejer L-B., Mocanu-Bocârnea I. Se supune la vot Procesul-Verbal al şedinţei anterioare si acesta se aproba cu 11 voturi "pentru" si 1 abţinere (Ţărean T., consilier local care a absentat la şedinţa trecută). Dl. Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurilor în vederea selecţiei si numirii membrilor Consiliului de Administraţie la Ocolul Silvic "Ciucas" R.A. Tarlungeni, Jud. Brasov - iniţiator dl. Primar, Beschea Severius Florin. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii unor administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administraţie al Ocolului Silvic "Ciucas" R.A. Tarlungeni, Jud. Brasov, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, conform prevederilor legii- initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de contracte de asistenţă juridică, cu firma de avocatură SCA JINGA & Asociaţii, în vederea reprezentării Comunei Tărlungeni în instanţă, pentru recuperarea prejudiciilor constatate de Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Brasov, prin Decizia nr. 73/12.11.2013- iniţiator, dl. Primar, Beschea Severius Florin. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii UAT Comuna Tărlungeni din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI-INTERSAL - iniţiator, dl. Primar Beschea Severius Florin. 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea înfiinţării şi organizarii serviciului public de salubrizare "Serviciul Salubrizare Tărlungeni", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat in subordinea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov - iniţiator, dl. Primar Beschea Severius Florin. 

Dl. Primar le prezintă consilierilor locali motivele pentru care a convocat aceasta sedinţă de îndată; este vorba despre motive de maximă urgenţă în ceea ce priveşte numirea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al Ocolului Silvic "Ciucas" RA, pentru a exista continuitate în activitatea acestuia, deoarece începând cu data de 06.03.2019, administratorilor numiţi acum 4 arii, le expiră contractele de mandat. De asemenea înfiinţarea Serviciului de Salubrizare, ca serviciu public în subordinea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni era de maximă urgenţă, deoarece de la data de 31.03.2019 la nivelul ADI-Intersal nu mai este posibil ca operatorul HIDRO-SAL COM SRL sa opereze diferenţiat, având în vedere că unele comune au introdus taxa specială de salubrizare, iar la noi s-a mers în aceste ultime 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 privind aprobarea iniţierii procedurilor în vederea selecţiei si numirii membrilor Consiliului de Administraţie la Ocolul Silvic "Ciucas" R.A. Tarlungeni, Jud. Brasov - iniţiator dl. Primar, Beschea Severius Florin. D-na consilier juridic prezinta proiectul de hotărâre şi dă citire Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie din cadrul R.P .L. 
Ocolul Silvic Ciucas R.A. Consilierii locali trebuie sa numeasca o Comisie de Selecţie şi o 
Comisie de Contestaţii care vor fi asistate în activitatea lor de un expert independent/firmă 
specializată în recrutarea resurselor umane. D-na Safta M. face vorbire despre scrisoarea de aşteptări, întocmirea acesteia reprezentând 
primul pas în desîaşurarea selecţiei membrilor CA. Scrisoarea de asteptari va fi întocmită si aprobată în unnatoarea sedinţă de CL urmând să 
fie publicată atât pe site-ul Primariei, cât şi pe cel al Ocolului Silvic "Ciucas" RA, pentru ca 
viitorii candidaţi să o ia la cunoştinţă şi să îşi intocmeasca declaratiile de intenţie, conform 
prevederilor legii. 

Dl. Oţelas C-tin propune o componenţă a Comisiei de selecţie; din această Comisie vor face 
parte d-na consilier local Safta M., d-na consilier juridic al CL Tarlungeni, Pedestru D. si dl. 
Primar, iar Secretarul Comisiei va fi Secretarul delegat al Comunei Tărlungeni, dl. Badan B. Se 
supune la vot componenţa Comisiei şi aceasta se aprobă în unanimitate. De asemenea din Comisia de Contestaţii vor face parte: dl. Viceprimar Szasz A., dl. 
consilier local, Beschea Ghe. şi d-na consilier local Cioflinc M., Secretarul acestei Comisii fiind 
dl. consilier al Primarului, Moise D. Aceasta propunere se votează de asemenea în unanimitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre şi acesta se aprobă cu 11 voturi "pentru", O voturi "împotrivă" si 1 abţinere (dl. Barti A.). 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii unor administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administraţie al Ocolului Silvic "Ciucas" R.A. Tarlungeni, Jud. Brasov, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, conform prevederilor legii - initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin. D-na Safta M. il intreaba pe dl. Primar de ce pana la acest moment Ocolul nu a adus bugetul 
estimativ, deoarece acest lucru trebuia sa se intample deja. Dl. Primar ii spune ca se aşteaptă 
aprobarea Legii Bugetului de Stat şi apoi Ocolul va prezenta bugetul său Consiliului Local. D-na Safta M. are o nelămurire: de ce să fie 5 membri in Consiliul de Administraţie si nu 

(___ 3, mai ales ca este vorba de provizorat. Dânsa ar dori mai mult, modificarea numarului de 
L membri ai CA şi in Regulamentul de Organizare si Funcţionare al Ocolului, deoarece totuşi, 

susţine dânsa, 3 membri ar fi numărul potrivit, un reprezentant al autorităţii tutelare - Consiliul 
Local Tărlungeni, reprezentantul Ministerului Finantelor Publice şi un specialist, dl. Comsa, de 
exemplu, Seful de Ocol. 

Dl. Primar îi răspunde că oricum, pentru urmatoarele 3 luni, cuantumul indemnizaţiei 
primite de aceştia nu se schimbă şi ar fi bine să-i numim tot pe ei 5, deoarece au trecut acum 4 
ani printr-o procedură de selecţie, conformă cu prevederile legale actuale. Se hotărăşte în unanimitate sa fie numiţi administratori provizorii în cadrul Consiliului de Administraţie al Ocolului Silvic Ciucas » RA, aceiaşi administratori, de la data de 06.03.2019, 
pana in 06.06.2019, contractele de mandat fiind semnate de Primar, împuternicit de autoritatea 
publică tutelară. 

D-na Safta M. consideră că în conţinutul contractelor de mandat sunt cuprinse mult prea 
multe clauze, pentru perioada scurtă de timp în care aceştia işi vor desfaşura activitatea si supune atenţiei consilierilor modificarea conţinutului contractului de mandat prin scoaterea clauzelor specifice unui mandat de 4 ani, în sensul că administratorii să aibă puteri limitate la perioada de 3 luni cât ocupa funcţia respectivă în cadrul regiei autonome. 



\. 

Consilierii locali cad de acord în unanimitate asupra modificării conţinutului contractelor de mandat în sensul limitării atribuţiilor administratorilor, proporţional cu perioada de timp în care se desfaşoară provizoratul, până la numirea noilor administratori, în urma procedurii de selecţie, iar modelul prezentat în Anexa la proiectul de hotărâre va fi modificat corespunzător. Se supune la vot proiectul de hotărâre şi acesta se aprobă cu 11 voturi "pentru", O voturi "împotrivă" şi 1 abţinere (dl. Barti A.). 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii de contracte de asistenţă juridică, cu firma de avocatură SCA JINGA & Asociaţii, în vederea reprezentării Comunei Tarlungeni in instanţă, pentru recuperarea prejudiciilor constatate de Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Brasov, prin Decizia nr. 73/12.11.2013 - iniţiator, dl. Primar, Beschea Severius Florin. 
Dl. Moise D., consilierul Primarului prezintă proiectul de hotărâre. D-na Safta M. întreabă cât costă aceste contracte cu firma de avocatură, iar dl. Primar 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. Primar îi răspunde ca acestea se vor rezilia. D-na Cioflinc M. intreaba ce se întamplă cu consilierul juridic al Primariei, de ce mai e ţinută în funcţie din moment ce firmele de avocatură îi fac treaba ? Se supune la vot proiectul de hotărâre şi acesta se aprobă cu 12 voturi "pentru", O voturi "împotrivă" şi O abţineri. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii UAT Comuna Tărlungeni din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI-INTERSAL - iniţiator, dl. Primar Beschea Severius Florin. 
Dl. Primar le explică consilierilor proiectul de hotărâre, reluând · discuţiile avute in şedinţele anterioare, despre taxa specială de salubrizare, pe care Comuna Tărlungeni nu este încă pregatită s-o implementeze; celelalte Comune din ADI-INTERSAL vor merge pe taxa specială, iar noi ne vedem nevoiţi să ne retragem din ADI şi să ne facem propriul serviciu de salubrizare, care să opereze începand cu data de 01.04.2019. D-na Safta M. spune că justificarea retragerii din ADI-INTERSAL e bună. Se supune la vot proiectul de hotărâre şi acesta se aprobă cu 12 voturi "pentru'', O voturi "împotrivă" şi O abţineri. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării şi organizarii serviciului public de salubrizare "Serviciul Salubrizare Tărlungeni", serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni, Jud. Brasov - iniţiator, dl. Primar Beschea Severius Florin. D-na Safta M. întreabaă ce facem cu gunoiul dupa data de 31.03.2019? Dl. Primar îi raspunde că serviciul de salubrizare e înfiinţat cu data prezentei hotărâri, adică de astăzi siva opera incepand cu 01.04.2019. 
Dl. Primar prezinta proiectul de hotărâre, 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 cartierele de rromi se va intra să se strângă gunoiul? 



I se raspunde ca da, cu siguranţă, dar rromii vor trebui sa încheie contracte şi să plăteasă 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 cartierele de rromi, deoarece este o cheltuială pe care nu şi-o pot permite? 
Dl. Primar îi răspunde că se va gândi să impună pentru aceste persoane o taxă pe gospodărie. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi acesta se aprobă cu 12 voturi "pentru", O voturi "împotrivă" şi O abţineri . 

Nemaiexistând alte probleme care să fie supuse dezbaterilor de către consilierii locali, dl. Presedinte de şedinţă declară închisă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni clin data de 06.03.2019. I 
Preşedinte de şedinţă Sec . tar 

/ IANOZOLTAN 

I 
J/ 

li 


