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H O T A R A R E 

 

             Priveste:    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: 

- expunerea de motive nr. 25011 / 16.09.2015 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr. 25012/ 16.09.2015 al Directiei Buget Finante Taxe si Impozite 

si Directiei Administratia Publica Locala din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 

- referatul nr. 11380 / 15.09.2015 al  Serviciului public local Directia Generala de 

Asistenta Sociala;  

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

municipiului Alexandria;  

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

- prevederile art.1, alin.4, lit.m, art. 17, lit.o si art.42, alin.1 si 2 din Legea nr. 92/2007  a 

serviciilor de transport public local; 

- prevederile art.5, lit.k din Legea nr. 341/2004 – a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 

luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 

persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei uncitoreşti anticomuniste 

de la Braşov din noiembrie 1987 , 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 persoaneadulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile 

acordate in comunitate, serviciile acordate in sistem integrat si cantinelor sociale; 
-        prevederile art. 36, alin.2, lit. d si alin.6, lit. a, pct.2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata., cu modificarile si completarile ulterioare. 

      In temeiul prevederilor  art. 45, alin. 1 si ale art. 115, alin. 1, lit. b,  din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 



 

 

 

 

 

H O T A R A S T E : 

            Art. 1.    Se aproba gratuitate pe mijloacele de transport public de calatori ale SC Transloc Prest 

SRL Alexandria pentru  urmatoarele categorii de persoane, care au domiciliul pe raza municipiului 

Alexandria: 

• Veteranii si vaduvele de razboi 

• Luptatorii pentru Victoria Revolutiei 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 politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 
1945, precum si celor deportate in strainatate ori 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 si din cartierul de blocuri A.N.L. situat in str. 

Dunarii, zona Han Pepiniera ; 

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

         Art. 2. Serviciul Protectie Sociala din cadrul  D.G.A.S. Alexandria va intocmi lista cu beneficiarii 

gratuitatilor pe mijloacele de transport public de calatori pentru toate categoriile de persoane mentionate  

si o va supune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 Listele se vor intocmi in urma depunerii unei cereri la D.G.A.S. Alexandria la care vor fi anexate 
copie BI/CI, legitimatie/cupon de pensie, adeverinta de elev, certificat de handicap, adeverinta de 

salariat, certificat/adeverinta revolutionar sau veteran de razboi, alte acte documente care sa justifice 

categoria beneficiarului. Cererile se vor depune anual, pentru persoanele care au stabilite drepturile pe o 

perioada nedeterminata, iar SC Transloc Prest SRL va elibera legitimatii/abonamente persoanelor din 

listele aprobate de Consiliul Local al municipiului Alexandria conform  legislatiei in vigoare. 

 Art. 3. Se aproba gratuitate pe mijloacele de transport public local de calatori ale SC Transloc 

Prest SRL Alexandria, pentru elevii grupului Scolar Tehnic Alexandria cu domiciliul sau resedinta in 

municipiul Alexandria in baza tabelelor emise de conducerea liceului la inceputul fiecarui an scolar si 

aprobate de Consiliul Local al municipiului Alexandria. 

 Art. 4.  (1)- Acoperirea financiara a costului calatoriilor efectuate de persoane care beneficiaza 

de gratuitate, conform prevederilor prezentei hotarari, se asigura de la bugetul local in limita sumei 

prevazute in bugetele locale anuale aprobate de Consiliul Local al municipiului Alexandria. 

                         (2) – Virarea sumelor de la bugetul local se va face lunar pana la data de 30 ale lunii 

urmatoare perioadei de referinta. 

 Art. 5. La data prezentei, isi inceteaza aplicabilitatea prevederile HCL nr. 100/29.04.2013 
privind acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori  si 
HCL nr. 290/23.10.2014 privind modificarea  HCL nr. 100/2013 privind  acordarea de facilitati unor 

categorii de persoane pentru transportul public local de calatori . 

            Art. 6. Prin grija Serviciului Cancelarie , prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului 

judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii , Primarului municipiului Alexandria , Directiei Buget 

Finante Taxe si impozite, Serviciului  public local D.G.A.S. Alexandria si SC Transloc Prest SRL 

Alexandria, pentru  cunoastere si punere in aplicare .  
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