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HOTÃRÂRE 

 
 Priveste:  darea in administrare a serviciului de transport  public  local  de persoane prin curse 
regulate şi curse speciale, în Municipiul Alexandria catre SERVICIUL COMUNITAR DE TRANSPORT 
PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ALEXANDRIA. 
 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinara, având în vedere: 
      -  expunerea de motive nr. 23014/ 17.10.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 
      - raportul comun de specialitate nr.23015/17.10.2018 al Directiei Patrimoniu, Directiei Juridic Comercial, 
Directiei Economice si Directiei Tehnic Investitii; 
      - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 
      - prevederile Regulamentului (C.E.) al Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene 
nr.1370/2007 privind serviciile de transport feroviar si rutier calatori; 
      -  prevederile art.3 alin.(4) din O.U.G. nr.77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de 
stat precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996; 
      - prevederile art.21 alin (1) lit.a), alin (2) , art.22 din legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public 
local republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
     -  prevederile art.24 alin (1) lit a), art.25 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
     - 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. 123 din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
      - prevederile art. 36, alin (1), alin. (2), lit. ,,c’’, lit d, alin. (5) lit.a, din Legea nr. 215/23.04.2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
       În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit. ,,b’’ , din Legea nr. 215 din 
23.04.2001 a administratiei publice locale,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTÃRÃŞTE: 

 

       Art.1. Se aproba darea in administrare a  serviciului de transport  public  local  de persoane prin curse 
regulate şi curse speciale, în Municipiul Alexandria catre SERVICIUL COMUNITAR DE TRANSPORT 
PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ALEXANDRIA pe o perioada de 5 ani. 
      Art.2. Cerintele serviciului de transport  public  local  de  persoane prin curse regulate şi curse speciale 
in Municipiul Alexandria sunt precizate in Anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.De 
asemenea, administrarea serviciului se va face conform Anexei.   
       Art.3. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei 



Patrimoniu, Directiei Juridic Comercial, Directiei Economice,Directiei Tehnic Investitii si  SERVICIULUI 
COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ALEXANDRIA. 
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