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 REFERAT DE APROBARE 

            

 Priveste : modificarea si completarea H.C.L.310/25.10.2018 privind 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. 

           Prin adresa nr. 249 din  12.07.2019 a Serviciului Comunitar de Transport Public Local 

de Persoane  Alexandria, se  solicita modificarea și completarea H.C.L. 310 /2018 prin 

adaugarea unui nou traseu de transport  - IAIA- AGROTEL- (langa cartierul persoanelor 

relocate din zona 100) , precum și a programului de transport aferent, in vederea asigurarii 

transportului  elevilor cat și al persoanelor  care vor locui in acel cartier.  

           Pentru asigurarea transportului  acestor persoane catre Școlile din oraș precum și catre 

locurile de munca, pentru buna desfasurare a activitatii la nivelul Serviciului Comunitar de 

Transport Public Local de Persoane  Alexandria   și ducerea la indeplinire a tuturor 

obligatiilor de serviciu , se impune  modificarea si completarea HCL nr.310 /25.10.2018, 

privind 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.                                

           Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu 

prevederile art.136, alin (1) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ al Romaniei , 

propun initierea unui proiect de hotarare in vederea modificarii H.C.L. nr.310/25.10.2018  

privind  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. 

            Direcția Patrimoniu ,Direcția  Juridic Comercial , Direcția Economica și Direcția 

Tehnic-Investiții din cadrul Primariei miunicipiului Alexandria  va intocmi Raportul comun 

de specialitate care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi prezentata Consiliului Local al 

municipiului Alexandria pentru dezbatere si aprobare. 
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