
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 postai: 507220 

HOTĂRÂREA 
Nr. 13 din data de 25.02.2021 

privind aprobarea acordării mandatului special Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a 
Transportului Public Braşov pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport persoane, prin 

curse regulate, în unitatea administrativ-teritorială Comuna Tărlungeni; 

Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 
25.02.2021, orele 15,00; 

Având în vedere Proiectul de hotarare si Referatul de aprobare al acestuia, initiate si semnate de dl. 
Primar al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov; 

Avand în vedere solicitarea de mandatare a Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a 
Transportului Public Braşov, ca în numele şi pe seama Comunei Tărlungeni să delege gestiunea serviciului 
public de transport persoane prin curse regulate pentru zona Săcele - Tărlungeni (Sat Cărpiniş), înaintată 
de SC SERVICII SACELENE SRL, înregistrată cu nr. 45/16.02.2021; 

Analizând Raportul de specialitate nr. 46/16.02.2021 al Administratorului Public al Comunei 
Tărlungeni, prin care se propune aprobarea acordării mandatului special Asociaţiei Metropolitane pentru 
Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport 
persoane în Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Tărlungeni; 

A vând în vedere prevederile: 
• Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
• Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
• Legii nr. 328/2018, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

transportului de persoane; 
• ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 

privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători; 
Conform prevederilor: 

• HCL Tarlungeni nr. 70 din data de 31.10.2019 privind asocierea UA T Comuna Tărlungeni cu UA T 
Mun. Săcele în cadrul SERVICII SĂCELENE SRL, operator autorizat de transport public local de 
persoane, pe raza Mun. Săcele, jud. Brasov şi aprobarea participării Unităţii Administrativ Teritoriale 
Comuna Tărlungeni Ia capitalul social al SC SERVICII SĂCELENE SRL; 

• HCL Tărlungeni nr. 98 din data de 27.12.2019 privind modificarea si completarea HCL Tărlungeni 
nr. 70 din data de 31.10.2019 privind asocierea UAT Comuna Tărlungeni cu UAT Mun. Săcele in 
cadrul SERVICII SĂCELENE SRL, operator autorizat de transport public local de persoane, pe raza 
Mun. Săcele, jud. Brasov şi aprobarea participării Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna 
Tărlungeni la capitalul social al SC SERVICII SĂCELENE SRL; 

• HCL Tărlungeni nr. 30 din data de 02.05.2019 privind aprobarea acordării mandatului special 
Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov pentru delegarea 
gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, pentru elaborarea 
proiectului de contract de delegare a gestiunii serviciului pentru zona teritorială de competenţă a UA T 
membre de la care a primit mandat special, pentru elaborarea Regulamentului Serviciului, a caietului 
de sarcini şi a studiului de oportunitate; 

• HCL Tărlungeni nr. 64 din data de 31.10.2019 privind aprobarea modificarii si completarii art. 1 si 
2 ale HCL Tarlungeni nr. 30 din data de 02.05.2019 privind aprobarea acordării mandatului special 
Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov pentru delegarea 
gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, pentru elaborarea 



proiectului de contract de delegare a gestiunii serviciului pentru zona teritorială de competenţă a UAT 
membre de la care a primit mandat special, pentru elaborarea Regulamentului Serviciului, a caietului 
de sarcini şi a Studiului de Oportunitate; 

• HCL Tărlungeni nr. 65 din data de 31.10.2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate - etapa 
de extindere a serviciului public de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale membre ale 
AMDDTP BV şi a proiectului de Act adiţional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului 
de transport public local de călători nr. 1/2018, conform Anexelor care fac parte integranta din 
prezenta; 

• HCL Tărlungeni nr. 87 din data de 13.12.2019 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1/2019 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/20.12.2018, 
conform Anexei, parte integranta din prezenta; 

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 89, art. 90, art. 91, art. 106 alin. (3) art. 129 alin. (1) şi 
alin. (2) lit. b), lit. d) şi lit. e) alin. (7), lit. i) şi lit. n), art. 154 alin. (1) şi alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Vazand Avizele favorabile al Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 ale Consiliului Local al Comunei 
Tarlungeni; 

In urma dezbaterilor din cadrul sedintei; 
În baza art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 243, alin. 1, lit. a din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Consiliul Local al Comunei Tarlungeni mandatează Asociaţia Metropolitană pentru 

Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov, ca în numele şi pe seama Comunei Tărlungeni, să delege 
gestiunea serviciului public de transport persoane prin curse regulate, pentru zona Săcele - Tărlungeni (Sat 
Cărpiniş). 

Art. 2. Se mandatează Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public 
Braşov, ca în numele şi pe seama Comunei Tărlungeni, să elaboreze proiectul Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public local de călători. 

Art. 3. Se mandatează Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public 
Braşov, ca în numele şi pe seama Comunei Tărlungeni, să elaboreze Regulamentul şi Caietul de sarcini al 
serviciului public de transport persoane pentru aria teritorială de competenţă a Asociaţiei şi a unităţilor 
administrativ-teritoriale membre. 

Art. 4. Se mandatează Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public 
Braşov, ca în numele şi pe seama Comunei Tărlungeni, să elaboreze Studiul de oportunitate Etapa III -
Extinderea Serviciului public de transport local de călători prin curse regulate la nivelul teritoriului Asociaţia 
Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov, în Municipiul Săcele şi Comuna 
Tărlungeni. 

Art. 5. Primarul Comunei Tărlungeni, Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a 
Transportului Public Braşov şi Societatea Servicii Săcelene SRL vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de . . lf:?. voturi« pentru», O. « împotriva» si 
.Q. abtineri din numarul total de 17 consilieri in functie, . . 10. consilieri locali fiind prezenti. 

Art. 7. Secretarul General al Comunei Tărlungeni va comunica prezenta hotărâre: 
•Instituţiei Prefectului, Jud. Brasov ; 
• Primarului Comunei Tărlungeni ; 
• AMDDTP Brasov; 
• SC SERVICII SĂCELENE SRL; 

• 
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Nr. DATA 
Semnătura persoanei 

Crt. 
OPERAŢIUNI EFECTUATE 

ZZ/LL/AN 
responsabile să efectueze 

procedura 

o. 1 2 .~ 
1. Adoptarea hotărârii 25/02/2021 ~V 

2. 
Comunicarea către Primarul 

02/03/2021 t~ Comunei Tărlungeni 

3. 
Comunicarea către Prefectul 

„.„./03/2021 ~ judeţului Braşov 

4. Aducerea la cunoştinţă publică .„„./03/2021 www.comunatarlungeni.ro 

5. 
Comunicarea, numai în cazul 
celei cu caracter individual -- --

6. 
Hotărârea devine obligatorie sau 

25/02/2021 
oroduce efecte iuridice. duoă caz 


