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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

La proiectul de hotarare ce priveste preluarea unor mijloace de transport ce apartin domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria de la S.C TRANSLOC PREST S.R.L.   si darea in 

administrare catre SERVICIUL COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE 

ALEXANDRIA. 

  

          Prin adresa nr. 18973/05.09.2018 S.C.T.P.L.P. Alexandria ne informeaza ca pentru a deveni 
Operator de transport rutier, conform ORDINULUI M.T.I. nr. 980/2011 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si 
a activitatrilor conexe acestora, stabilite prin O.G.  27/2011 privind transporturile rutiere, S.C.T.P.L.P. 
ALEXANDRIA trebuie sa obtina LICENTA COMUNITARA DE TRANSPORT de la A.R.R. 
          Pentru aceasta, S.C.T.P.L.P. ALEXANDRIA trebuie sa depuna la A.R.R. o cerere insotita de o 
documentatie care cuprinde si dovada ca detine in proprietate sau in baza unui contract de inchiriere sau 
leasing unul sau mai multe mijloace de transport.  
        În prezent, Municipiul Alexandria deţine în proprietate doar 2 mijloace de transport - Autobuze M3 - 
HIGER, achiziţionate în anul 2008 si microbuzul marca OPEL MONAVO tip 16+1 locuri utilizate de SC 
TRANSLOC PREST SRL. 
          In acest sens solicita darea in administrarea a celor doua autobuze si a microbuzului detinute in 
proprietate de Municipiul Alexandria.   
           Mijloacele de transport – 2 Autobuze M3 – HIGER plus 1 microbuz OPEL,  pot fi dat in administrare  
in coformitate cu prevederile articolului nr. 123 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia ,, Consiliile locale si cosiliile judetene 
hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie 
date in administarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate”. 
                 Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din legea 215/2001, privind 

administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de 

catre Directia Patrimoniu, a unui proiect de hotarare cu privire la preluarea unor mijloace de transport ce 

apartin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria de la S.C TRANSLOC PREST S.R.L.   

si darea in administrare catre SERVICIUL COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE 

PERSOANE ALEXANDRIA. 

Proiectul de hotarare impreuna cu toata documentatia va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
 
 

PRIMAR, 
 

Victor DRAGUSIN 


