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H  O  T  A  R  A  R  E 

 

 

 Privește: modificarea si completarea  H.C.L. nr. 310 / 25.10.2018  privind darea in 

administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate si curse 

speciale in municipiul Alexandria, catre  Serviciul Comunitar de Transport Public Local de 

Persoane Alexandria, pe o perioada de 5 ani. 

 Consiliul  Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta 

ordinara, avand in vedere : 

 adresa nr. 249/12.07.2019 a S.C.T.P.L.P. Alexandria; 

 referatul de aprobare nr.15366 / 12.07.2019 al Primarului municipiului Alexandria; 

 raportul comun de specialitate nr.15367 / 12.07.2019 al Directiei Patrimoniu,Directiei 

Juridic Comercial ,Directiei Economice și Directiei Tehnic Investiții; 

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

municipiului Alexandria; 

 prevederile art. 59-62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 

pentru eleborarea actelor normative cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile art.3 ,art. 4, art.16 alin (1) și alin (2), art.18 si art.19
 
 din legea nr. 92/2007 

– Legea serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile art.4 din OUG 51/2019 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative in domeniul transporturilor de persoane; 

 prevederile HCL nr.188/27 iunie 2018 privind infiinţarea Serviciului Comunitar de 

Transport Public Local de Persoane Alexandria; 

 prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia, modificata si completata; 

 prevederile art.20 alin.1, lit.k din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile art.129, alin.(2), lit.,,d,,  și alin. (7) lit.,,n,, din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ al Romaniei; 

 In temeiul dispozitiilor art. 136 ,alin.1 și ale art.196 alin.(1) lit.’’a’’ din  OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ al Romaniei; 

 

 

 

H  O  T  A  R  A  S T  E 



 

Art. I. Se aproba modificarea și completarea H.C.L.310 /25.10.2018 cu privire la  darea in 

administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate si curse 

speciale in municipiul Alexandria, catre  Serviciul Comunitar de Transport Public Local de 

Persoane Alexandria, pe o perioada de 5 ani,conform Anexelor nr. 1 ,2 și 3 care fac parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Art.II. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 310 / 25.10.2018  privind darea in administrare a 

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate si curse speciale in 

municipiul Alexandria, catre  Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane 

Alexandria, pe o perioada de 5 ani , raman neschimbate. 

Art.III. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotarare  va fi transmisa 

Institutiei Prefectului – județului Teleorman, pentru verificarea legalitatii, Primarului 

Municipiului Alexandria, Directiei Patrimoniu, Directiei Juridic Comercial, Directiei 

Economice, Direcției Tehnic Investitii si S.C.T.P.L.P. Alexandria, pentru cunoaștere si 

punere in aplicare. 
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