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Nr.18168/23.08.2018 

 

RAPORT  COMUN  DE SPECIALITATE 

privind aprobarea achiziţionării de către Serviciul Comunitar de Transport Public 
Local de Persoane Alexandria a 3 autobuze second hand 

 

Prin expunerea de motive nr. 18167/22.08.2018, Primarul Municipiului Alexandria supune 
dezbaterii si aprobarii Consiliului  local un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziţionării 
de către Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria a 3 autobuze 
second hand. 

 
1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
Prin HCL nr.188/27 iunie 2018 s-a aprobat infiinţarea Serviciului Comunitar de Transport 

Public  Local de Persoane Alexandria, care va asigura transportul public de persoane în Municipiul 
Alexandria începând cu 1 noiembrie 2018 .  

Prin adresa nr.9/10.08.2018  Serviciul Comunitar de Transport Public  Local de Persoane 
Alexandria aduce la cunoştinţă necesitatea  achiziţionării unor mijloace de transport. 

Prin adresa nr.16/22.08.2018  Serviciul Comunitar de Transport Public  Local de Persoane 
Alexandria aduce la cunoştinţă că, în urma realizării unui studiu de piaţă şi faţă de bugetul 
disponibil, la acest moment,  mai oportună ar fi cumpărarea prin procedura de achizitie a 3 
autobuze second hand.Acestea urmează să fie utilizate  pentru trasportul public de calatori până la 
momentul când vor fi achiziţionate şi livrate autobuzele electrice prin Programul Operational 
Regional 2014-2020 – program de finanţare care asigură finanţarea infrastructurii transportului 
public local . 

În prezent, Municipiul Alexandria deţine în proprietate doar 2 mijloace de transport  - 
Autobuze  M3 - HIGER, achiziţionate  în anul 2008, utilizate de SC TRANSLOC PREST SRL, acestea 
prezentând un grad mare de uzură şi durată normală de funcționare depășită.  

În vederea îmbunătățirii condițiilor de transport, asigurării necesarului de mijloace de 
transport, și asigurarea mobilității populației în condiții de siguranță și confort precum și de 
încadrarea în indicatorii de performanță, este necesar, conform legii, ca serviciul de transport public 
local să se efectueze de către operatorul de transport cu mijloace de transport în comun 
corespunzătoare , deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing. 

Luând în considerare situaţia actuală ,lipsa parcului de autobuze  pentru executarea 
obligaţiei de serviciu public de transport persoane prin curse regulate, a considerentelor de ordin 
tehnico-economic şi de protecţia mediului, a considerentelor de ordin legislativ, oportunitatea şi 
necesitatea  achiziţionării de autobuze este mai mult decât evidentă. 

Se propune  de către Serviciul Comunitar de Transport Public  Local de Persoane Alexandria 
achiziţionarea  a 3 autobuze urbane second hand de aproximativ 100 de locuri ( locuri pe scaune şi în 
picioare), de 12 m lungime, prevăzute cu rampă pentru persoanele cu dizabilităţi şi aer 
condiţionat.Toate aceste aspecte, vor conduce la condiţii optime pentru asigurarea infrastructurii şi 
realizarea transportului public de persoane în Municipiul Alexandria. 

Se va demara procedura de achiziție publică, în conformitate cu prevederile Legii nr.99/2016 
privind achiziţiile publice sectoriale. Taxele de înmatriculare, asigurările, lucrările de întreținere, 
reparații, managementul anvelopelor vor fi plătite de către Serviciul Comunitar de Transport Public  
Local de Persoane Alexandria. 
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 2. LEGALITATEA PROIECTULUI 
 Legalitatea prezentului proiect de hotărâre este stabilită de: 

 prevederile  art.20 alin.1, lit.i şi j din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările si 
completările ulterioare; 

 prevederile Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările si 
completările ulterioare; 

 prevederile Ordonanţei nr.  97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice 
subvenţionate de transport rutier intern si de transport pe căile navigabile  interioare, cu 
modificările si completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr.99/2016 privind achizitiilie publice sectoriale 

 prevederile  art. 36 alin.(2) lit.a) şi lit.d),  alin.(3) lit.c), alin.(6), lit.a), pct.14 din Legea 215 din 
23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare;   

 

Urmare celor expuse, propunerea de mai sus fiind legală, necesară şi oportună, în 
conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se poate iniţia unui proiect de hotarare 
privind aprobarea achiziţionării de către Serviciul Comunitar de Transport Public Local de 
Persoane Alexandria a 3 autobuze second hand. 

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

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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