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EXPUNERE DE MOTIVE

Priveste: Aprobarea infiintarii Serviciului Comunitar de Transport Public Local de
persoane in Municipiul Alexandria, organigramei, statului de functii si a Regulamentului de
organizare si functionare
Conform prevederilor art.36 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,Consiliul Local asigura potrivit
competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes local privind serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa,gaz
natural,canalizare,salubrizare,energie termica,iluminat public si transport local,dupa caz.
Prin Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local s-a stabilit ca
organizarea transportului de persoane prin curse regulate pentru populatie, institutii publice si
operatori economici este obligatia autoritatilor administratiei publice locale.
Prin Regulamentul (CE) al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene
nr.1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 si nr.1107/70 ale Consiliului au fost stabilite principiile pe
care autoritatile administratiei publice locale trebuie sa le respecte atunci cand decid sa
incredinteze efectuarea ( prestarea ) serviciului de transport public local de persoane.
Prin referatul nr. 24050/12.09.2017 Directia Tehnic Investitii a solicitat elaborarea unui
Studiu de oportunitate in vederea organizarii gestiunii serviciului de transport public local de
calatori la nivelul Municipiului Alexandria, in vederea accesarii fondurilor in cadrul Apelului
de proiecte pentru Axa 4 a POR 2014-2020, Studiu de oportunitate aprobat prin H.C.L.284 /
10.10.2017.
La nivelul Municipiului Alexandria, dată fiind situaţia actuală a societătii Transloc
Prest S.R.L. Alexandria, operatorul serviciului de transport local în Municipiul Alexandria,
consider necesară si oportună înfiinţarea unui serviciu de transport local, stuctura cu
personalitate juridica,in subordinea consiliului local, care sa asigure transportul de personae
prin curse regulate pentru populaţia municipiului, aprobarea organigramei, statului de functii
si regulamentului de organizare si functionare al acestui serviciu.
Drept pentru care, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001
a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun
elaborarea de catre Directia economica si Directia Juridic Comercial a unui proiect de hotarare
cu privire la aprobarea infiintarii Serviciului Comunitar de Transport Public Local de persoane

in Municipiul Alexandria, organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si
functionare .
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