ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: stabilirea traseelor secundare si a statiilor de imbarcare/debarcare pentru
transportul public de persoane in municipiul Alexandria.
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta
ordinara, avand in vedere:
- expunerea de motive nr. 7357 din 25 martie 2009 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 7358 din 25 martie 2009 al Directiei Administrare,
Valorificare Patrimoniu ;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al
municipiului Alexandria ;
- adresa nr. 772/ 17.03.2009 a S.C. Transloc Prest S.A., privind necesitatea introducerii unor
trasee si puncte de oprire pe arterele secundare ale orasului privind transportul public de
persoane ;
- prevederile HCL nr. 68 din 18 septembrie 1997 de infiintare a S.C. Transloc Prest S.A.
Alexandria ca societate comerciala de interes local ;
- prevederile Legii nr. 92/1997, legea serviciilor de transport public local ;
- prevederile art. 36, alin (3), lit. “c”, 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,
HOTARASTE :
Art. 1. Se stabilesc traseele secundare si statiile de imbarcare/debarcare pentru
transportul public de persoane in municipiul Alexandria, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare .
Art. 2. Prin grija serviciului secretariat- administrativ prezenta hotarare 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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