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                                        RAPORT  DE SPECIALITATE 

 

Priveste: modificarea si completarea  H.C.L. nr. 188/27.06.2018  privind aprobarea 

infiintarii Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane  Alexandria, 

organigramei și statului de functii . 

Prin referatul de aprobare nr. 14781 / 04.07.2019, Primarul Municipiului Alexandria 

supune dezbaterii si aprobarii Consiliului  Local un proiect de hotărâre cu privire la 

modificarea H.C.L. nr. 188/27.06.2018 privind aprobarea infiintarii Serviciului Comunitar de 

Transport Public Local de Persoane  Alexandria, organigramei și statului de functii. 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA  

Avand in vedere ca pentru buna desfașurare a activitatii  la nivelul Serviciului Comunitar 

de Transport Public Local de Persoane  Alexandria este necesar si oportun ca activitatea de 

transport sa se desfasoare  in conditii optime asigurarii unui serviciu de calitate care sa duca 

la indeplinirea tuturor obligațiilor de serviciu, in interesul Serviciului Comunitar de 

Transport Public Local de Persoane  Alexandria cat și catre terti. Astfel ca se impune  

modificarea si completarea HCL nr.188/27.06.2018 privind infiintarea Serviciului Comunitar 

de Transport Public Local de Persoane Alexandria, organigramei și statului de funcții prin 

transformarea postului de șef birou in inspector de specialitate. 

2.  LEGALITATEA PROIECTULUI   

Legalitatea prezentului proiect de hotărâre este stabilită de:  

• prevederile art.59- 60 si art.61 din Legea nr. 24/2000 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare  privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor 

normative; 

• prevederile Legii nr.92/2007 – Legea serviciilor publice de transport persoane in 

unitatile administrativ-teritoriale;  

• prevederile  art. 20 alin.1, lit.k din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

• prevederile art. 129, alin (2 ), pct. ,,d,, ,și alin.( 7 ) lit.,,n,, din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ al Romaniei ;    

  Urmare celor expuse, propunerea de mai sus fiind legală, necesară şi oportună, în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) și ale art.196, alin.( 1) lit.,,a,,  din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei, se poate iniţia un proiect de hotarare de 



modificare a HCL nr. 188/27.06.2018 privind aprobarea infiintarii Serviciului Comunitar de 

Transport Public Local de Persoane Alexandria ,organigramei și statului de functii si a 

Regulamentului de organizare si functionare a S.C.T.P.L.P.Alexandria. 

Proiectul de hotărâre  împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.  
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