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H O T A R A R E 
 
 

Priveste:  stabilirea traseelor si a statiilor de imbarcare/debarcare, altele decat 
autogara pentru transportul public de persoane in regim judetean si interjudetean. 

 
 
  Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in 
sedinta ordinara, avand in vedere: 

-expunerea de motive nr. 4952 din 24 februarie 2009 a Primarului 
municipiului Alexandria; 

-raportul de specialitate nr. 4953 din 24 februarie 2009 al Directiei 
Administrare Valorificare Patrimoniu; 

-raportul  comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului 
local al municipiului Alexandria; 
 -prevederile Legii nr. 92/2007 cu privire la serviciile de transport public local 
si ale Ordinului 353/23.11.2007 privind Normele de aplicare a Legii 92/2007; 
 -prevederile art. 45 din O.U.G. 109/2005 privind transporturile rutiere; 
 -prevederile art. 36, alin. (6) lit. „a”, pct. 14 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 
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 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art. 1.- Pentru imbarcarea/debarcarea si transportul calatorilor in regim 
judetean sau interjudetean, transportatorii care tranziteaza municipiul Alexandria vor 
folosi autogarile de pe raza municipiului Alexandria cu care au incheiat contracte in 
acest sens. 

Art. 2.- Imbarcarea/debarcarea calatorilor se mai poate face si in urmatoarele 
statii intermediare  de oprire din municipiul Alexandria: 

A) Intrarea dinspre Zimnicea 
 - punct de oprire intermediar : statiile „1Mai”, atat pentru sosiri, cat si pentru 
plecari. 
 B) Intrarea dinspre Turnu Magurele si Rosiori de Vede 
 - punct de oprire intermediar: statia „Ion Creanga” pentru sosiri la Alexandria 
si statia „Tudor Vladimirescu” pentru plecari din Alexandria. 
 C) Intrarea dinspre Bucuresti 



 - punct de oprire intermediar: statiile „Cuza Voda” atat pentru sosiri, cat si 
pentru plecari. 
 Art. 3.- Oprirea in statia intermediara nu poate depasi 5 (cinci) minute. 
 Art. 4.- Accesul mijloacelor de transport in statiile intermediare este permis 
numai pe baza permisului de acces eliberat de Primaria municipiului Alexandria, 
afisat la loc vizibil. 
 Art. 5.- Eliberarea permisului de acces se face in baza solicitarilor 
operatorilor de transport, contra cost pentru suma de 4,2 lei/fiecare oprire de statie a 
mijlocului de transport, conform caietului de sarcini al traseului licitat. 
 Art. 6.- Tranzitarea municipiului Alexandria de catre mijloacele de transport 
persoane care nu au solicitat permis de acces, se va face doar pe strazile Al. Ghica si 
N. Voda, fara a putea opri pentru imbarcarea/debarcarea  calatorilor, decat la 
autogara. 
 Art. 7.- Pe data prezentei inceteaza punerea in aplicare a prevederilor art. 2 
din HCL nr. 179 din 21 decembrie 2005.   

Art. 8.- Prin grija Serviciului secretariat-administrativ, prezenta hotărâre va fi 
transmisa Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, 
Primarului municipiului Alexandria, Directiei Administrare, Valorificare Patrimoniu 
si S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria, pentru cunoastere si punere in 
aplicare. 
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