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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

Priveste: aprobarea Regulamentul privind efectuarea serviciului de tranport public local cu vehicule 

special destinate serviciilor funerare pe raza municipiului Alexandria 

 

 

Prin expunerea de motive nr.________/____________, Primarul municipiului Alexandria 

propune initierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentul privind efectuarea serviciului 

de tranport public local cu vehicule special destinate serviciilor funerare pe raza municipiului 

Alexandria 

 

1. Necesitatea si oportunitatea proiectului 

Potrivit legislatiei in vigoare, transportul efectuat cu vehicule special destinate serviciilor 

funerare, face parte din alte servicii de transport public local si se efectueaza de catre transportatorii 

autorizati pe baza autorizatiei de transport si a copiei conforme  a acesteia, eliberate de autoritatile 

administratiei publice. 

Intrucat la nivelul municipiului Alexandria, nu este reglementat cadrul unitar privind 

efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule special destinate serviciilor funerare, 

precum si conditiile de autorizare a acestor servicii si avand in vedere prevederile art.20, alin.(7) din 

Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local conform carora “Autoritatile locale sau 

judetene de reglementare realizeaza regulamente de organizare si functionare a fiecarui serviciu de 

transport public local, in conformitate cu regulamentele-cadru existente, cu prevederile prezentei legi 

si cu alte reglementari in vigoare”, este necesar si oportun promovarea unui proiect de hotărâre având 



ca obiect aprobarea Regulamentul privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule 

special destinate serviciilor funerare pe raza municipiului Alexandria. 

 

2. Legalitatea proiectului 

Susţinerea proiectului propus din punct de vedere legal, este fundamentată de prevederile 

următoarelor acte normative: 

- prevederile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local; 

- prevederile HG nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice si sanitare privind serviciile 

funerare, inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, cimiterele, 

crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorii de 

servicii funerare si nevelul fondului de garantare; 

- prevederile Ordinului nr.207/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a 

autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport  public local; 

- prevederle Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de 

specialitate cu privire la aprobarea Regulamentul privind efectuarea serviciului de tranport public local 

cu vehicule special destinate serviciilor funerare pe raza municipiului Alexandria, care împreună cu 

întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului 

Alexandria. 
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