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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind stabilirea modalitatii de gestiune a transportului public 

local de calatori in municipiul Alexandria. 

 

 Prin referatul nr. 24050/12.09.2017Directia Tehnic Investitii solicita elaborarea unui Studiu de oportunitate 
in vederea organizarii gestiunii serviciului de transport public local de calatori la nivelul Municipiului Alexandria, in 
vederea accesarii fondurilor in cadrul Apelului de proiecte pentru Axa 4 a POR 2014-2020. 

Conform HCL nr.214/ 30.07.2014, tariful pentru o călătorie în Municipiul Alexandria este de 2,00 lei,iar 
pretul unui abonament lunar este de 48,00 lei, sub nivelul costurilor de realizare a serviciului in conditiile actuale, cu 
mijloacele de transport existente la acest moment. 

Politica tarifară reflectă atitudinea autorității locale față de transportul public. În Municipiul Alexandria 
transportul public este considerat un serviciu public cu  caracter social, ca aproape peste tot în Europa și, în același 
timp, o condiție a dezvoltării durabile, tarifele fiind limitate, in acest sens  fiind acordate  gratuitati de calatorie cu 
mijloacele de transport pentru anumite categorii de persoane defavorizate.Potrivit HCL nr.272/25.09.2015, 
facilităţile acordate pentru transportul public de călători sunt: 

1) Legitimaţii gratuite pentru: 
• veterani si văduve de razboi;  
• luptătorii pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989;  
• copiii cu handicap accentuat; 
• copiii cu handicap grav; 
• adultii cu handicap accentuat; 
• adultii cu handicap grav; 
• asistentii personali ai persoanelor cu handicap; 
• persoanele persecutate din motive politicede dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie1945, 

precum si celor deportate in strainatateori constituite in prizonieri; 
• pensionarii in raport cu plafonul pensiei , iar cuantumul pensiei pana la care acestia pot beneficia de 

gratuitate este stabilit la valoarea punctului de pensie aprobat conform prevederilor legale in 
vigoare; 

• elevii din clasele I-VIII care domiciliaza in blocurile S1,S2,S3 si S4 din strada Dunarii, Municipiul 
Alexandria , cartierul de case din vecinatate si care frecventeaza unitatile de invatamant de pe raza 
Municipiului Alexandria,precum si elevii din cartierul de blocuri A.N.L. situat in strada Dunarii, 
zona HAN Pepiniera; 

• personalul propriu din cadrul D.G.A.S. Alexandria, care indeplineste activitati de ingrijire la 
domiciliul persoanelor varstnice.   

• elevii grupului Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria cu domiciliul sau resedinta in Municipiul   
Alexandriain baza tabelelor emise de conducerea liceului la inceputul fiecarui an  scolar si  
aprobate de Consiliul Local  al Municipiului Alexandria.                            

Acoperirea financiară a costului calatoriilor efectuate de persoane care beneficiaza de gratuitate se asigura 
de la bugetul local in limita sumei prevăzute în bugetele locale anuale aprobate de Consiliul Local al municipiului 
Alexandria. 

La nivelul Municipiului Alexandria, dată fiind situaţia actuală a societătii S.C. Transloc Prest S.R.L. 
Alexandria, operatorul  serviciului de transport local în Municipiul Alexandria, consider oportună înfiinţarea,organizarea, 
gestionarea şi funcţionarea unui Serviciu de transport local precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea 
modernizarea, reabilitarea si exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ – teritoriale 
care compun sistemele de utilităţi publice si atribuirea prin gestiune directa, cu respectarea prevederilor legale. 



Serviciile de transport public în Municipiul Alexandria se pot realiza fie prin gestiune directă fie prin 
gestiune delegată, în condițiile menționate în Secțiunile II și III din Legea serviciilor comunitare de utilității publice 
nr.51/2006, actualizată. 

Directia Tehnic Investitii, Directia Economica si a Serviciul Juridic Comercialdin cadrul Primariei 
Municipiul Alexandria va intocmi Raportul de specialitate care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi prezentata 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere si aprobare. 

 

PRIMAR, 

Victor Dragusin 

 

 


