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HOTĂRÂRE 
 

           Privind: aprobarea achiziţionării de către Serviciul Comunitar de Transport 
Public Local de Persoane Alexandria  a 3 autobuze second hand 

 
          Consiliul  Local  al  municipiului  Alexandria ,  judetul  Teleorman,  întrunit  în  şedinţa 
ordinară, având  în  vedere: 

 expunerea  de  motive nr.18167/23.08.2018 a  Primarului  municipiului  Alexandria; 

 adresa Serviciului Comunitar de Transport Public Local  de Persoane Alexandria  nr. 
9/10.08.2018; 

 adresa Serviciului Comunitar de Transport Public Local  de Persoane Alexandria  nr. 
16/22.08.2018; 

 raportul comun  de specialitate nr.18168/23.08.2018 al Direcţiei Juridic Comercial, 
Direcţiei Tehnic Investiţii şi Direcţiei Economice; 

 raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria; 

 prevederile  art.20 alin.1, lit.i şi j din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările 
si completările ulterioare; 

 prevederile Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările si 
completările ulterioare; 

 prevederile Ordonanţei nr.  97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice 
subvenţionate de transport rutier intern si de transport pe căile navigabile  interioare, 
cu modificările si completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr.99/2016 privind achizitiilie publice sectoriale; 

 prevederile  art. 36 alin.(2) lit.a) şi lit.d),  alin.(3) lit.c), alin.(6), lit.a), pct.14 din Legea 
215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare;   
 

            în  temeiul  prevederilor  art. 45 alin. (2) şi  art. 115 alin. (1) lit.b) din  Legea nr.215 din 
23 aprilie 2001  a  administratiei  publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aprobă achiziţionarea de către  Serviciul Comunitar de Transport Public 
Local de Persoane Alexandria    a 3 (trei) autobuze  second hand. 

 
Art.2. Se  aprobă Studiul de oportunitate privind achiziţionarea de către  Serviciul 

Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria    a 3 autobuze  second hand, 
conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  
  Art.3. (1) Achiziţia se va realiza de către  Serviciul Comunitar de Transport Public 
Local de Persoane Alexandria , în baza  "Studiului de oportunitate". 

(2) Fondurile pentru achiziţia autobuzelor vor fi asigurate din bugetul de venituri şi 
cheltuieli al S.C.T.P.L.ALEXANDRIA. 
  



Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta  hotarare  va  fi 
transmisa Instituţiei Prefectului - judetul  Teleorman,  pentru  verificarea  legalitatii,  
Primarului municipiului  Alexandria, Direcţiei  Juridic Comercial, Directie Tehnic Investiţii, 
Direcţiei Economice şi Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane 
Alexandria , pentru  cunoastere si punere  in  aplicare. 
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