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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Priveste: 

- aprobarea inchirierii unui teren si al unui spatiu pentru  birouri in vederea autorizarii 

si desfasurarii activitatii Serviciului Comunitar de  Transport Public Local de Persoane  

Alexandria; 

 

Prin Expunerea de motive nr.20752 din 27.09.2018, primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare cu privire la aprobarea  inchirierii unui 

teren si al unui spatiu de birouri in vederea autorizarii si desfasurarii activitatii de transport public 

local de persoane in municipiul Alexandria; 

 

 NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Proiectul de hotarare are ca scop aprobarea inchirierii unui teren si al unui spatiu de birouri in 

vederea autorizarii si desfasurarii activitatii de  transport public  local de persoane. 

Dat fiind faptul ca prin HCL 188/27.06.2018 s-a aprobat  infiintarea Serviciului Comunitar de  

Transport Public Local de Persoane  Alexandria, serviciu cu personalitate juridica in subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria, pentru buna desfasurare a activitatii in conditii optime 

este necesar sa dispuna de un spatiu adecvat in primul rand pentru parcarea autobuzelor cat si pentru 

activitatea de birou. 

 

LEGALITATEA PROIECTULUI  

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile urmatoarelor 

acte normative: 

 prevederile art.20 alin.1, lit.d) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice , cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 prevederile art. 36 alin (2) lit. a) si d), alin (6) lit.a),pct. 14 din Legii nr.215/2001 a administratiei 

publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, propunem spre 

analiza si aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarare intocmit  pentru aprobarea inchirierii unui 

teren si al unui spatiu de birouri in vederea autorizarii si desfasurarii activitatii; 
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 In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, va rugam sa dispuneti initierea unui proiect de hotarare cu privire la 

aprobarea in sedinta ordinara din luna septembrie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Alexandria, a 

urmatoarelor: 

-  inchirierea unui teren si a unui spatiu pentru birouri in vederea autorizarii si desfasurarii  activitatii 

Serviciului Comunitar de Transport Public Local de Persoane  Alexandria. 
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