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H O T A R A R E 

 

 

                 Priveste:  modificarea si completarea H.C.L. nr. 311/ 25.10.2018 privind acordarea de facilitati 

unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori in municipiul 

Alexandria 

 

            Consiliul Local al municipiului Alexandria, intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere: 

            -          referatul de aprobare nr. 15821/18.07.2019 al Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 15822/18.07.2019 al Directiei Economice si Directiei 

Juridic Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 

- referatul nr. 7382/18.07.2019 al  Serviciului public local Directia de Asistenta Sociala;  

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;  

- prevederile H.C.L.  nr.  237/24.08.2018 privind modificarea si completarea Anexei nr. 3 

la H.C.L. nr. 194/27.06.2018 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 109/27.04.2018 privind 

modificarea Organigramei, statului de functii, numarului de personal si Regulamentul de 

organizare si functionare ale Serviciului Public Local Directia de Asistenta Sociala Alexandria; 

- prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale; 

- prevederile art.1, alin.4, lit.m, art. 17 alin. 1, lit.o si art.42, alin.1 si 2 din Legea nr. 

92/2007  a serviciilor de transport public local; 

- prevederile art.5, lit. f din Legea nr. 341/2004 – recunostintei pentru victoria Revolutiei 

Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din 

noiembrie 1987 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 

1977, modificata si completata; 

- prevederile art. 16, lit. b din Legea nr. 44/1994- privind veteranii de razboi, precum si 

unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare; 



- prevederile art.23, alin. 1, 2, lit.d, 4 si 5 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu  modificarile si completarile 

ulterioare; 

- prevederile Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si 

celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri; 

- prevederile Legii nr. 189/02.11.2000 privind aprobarea OG nr. 105/1999 pentru 

modificarea si completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 

1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri; 

- prevederile art.1 din Normele metodologice privind acordarea gratuitatilor transportului 

urban aprobate prin Ordinul nr. 290/2003 si 609/2003; 

-         prevederile Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul 

intern, modificata si completata; 

-      prevederile prevederile anexei nr. 8 modulul III S1.8 din Ordinul nr 2126/ 5.11.2014 privind 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a 

copilului si a altor categorii de persoan eadulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile 

acordate in comunitate, serviciile acordate in sistem integrat si cantinelor sociale; 

-     prevedetile H.C.L. nr. 188/27.06.2018 privind aprobarea infiintarii Serviciului Comunitar de 

Transport Public Local de persoane in Municipiul Alexandria, organigramei, statului de functii si 

a Regulamentului de organizare si functionare; 

-      prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata; 

-         prevederile art. 129, alin.2, lit.d si alin. 7, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ al Romaniei; 

          În temeiul prevederilor art. 139, alin. 1 si 5, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ al Romaniei, 

 

 

 

 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art. I.  Se modifica si se completeaza art. 1 cu punctul 12 care va avea urmatorul cuprins: 



 “ Prescolarii si elevii care domiciliaza in municipiul Alexandria, strada Islaz si Soseaua 

Alexandria- Pitesti, DJ 504, pct. T52, nr. 2D si care frecventeaza unitatile de invatamant de pe raza 

municipiului Alexandria.” 

Art. II. Celelate prevederi din H.C.L. nr. 311/ 25.10.2018 privind acordarea de facilitati unor 

categorii de persoane pentru transportul public local de calatori in municipiul Alexandria, raman 

neschimbate. 

            Art. III. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei 

Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Directiei Economice din cadrul Primariei 

mun. Alexandria, Serviciului public local D.A.S. Alexandria si Serviciului Comunitar de Transport Public 

Local de persoane, pentru  cunoastere si punere in aplicare.  
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