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HOTARARE 
 

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  
 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, 

avand in vedere: 

• Expunerea de motive nr. 1383/19.06.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 

• Raportul comun de specialitate nr. 1384/19.06.2018 al Directiei Economice si al Directiei 

juridic comercial; 

• Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Alexandria; 

• Studiul de oportunitate privind stabilirea modalitatii de gestiune prin atribuire directa  a 

transportului public local de  persoane in municipiul Alexandria ; 

• Prevederile art.8 alin.(1), alin.(3) lit. „ a” si lit. „ d”, art.22 alin.(2)-(3), art.28 din Legea 

nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice – republicata , cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• Prevederile Regulamentului (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 ; 

• Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

• Prevederile  art.20 alin.1, lit.l şi k din Lege nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 

In temeiul art.36 alin.(2) lit. „a”,alin.(3) lit. „b”, alin.(6) lit. „a” pct.14,respectiv art.45alin.(1) si 

(6) si art.115,alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001,privind administratia publica locala, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 

Art. 1.  Se aproba infiintarea Serviciului Public Comunitar de Transport Local  in 

municipiul Alexandria, serviciu cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local  al 

municipiului Alexandria ,cu sediul administrativ in municipiul Alexandria, strada Dunarii, 

nr.139, etajul 2, camera 55. 

Art.2.  Se aproba organigrama si statul de functii al Serviciului Public Comunitar de 

Transport Local in municipiul Alexandria, identificate in Anexa nr.1 si Anexa nr.2, care fac 

parte integranta din prezenta hotarare.  



Art.  3.  Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public 

Comunitar de Transport  Local  in municipiul Alexandria, conform Anexei nr.3, care face parte 

integranta din    prezenta hotarare. 

Art. 4.  Se imputerniceste  dna MATEI DUMITRA, domiciliată în Alexandria, str.Tudor 

Vladimirescu, bl.F13, sc.D, ap.61, sa semneze in conformitate cu prevederile legale, documentele 

necesare infiintarii Serviciului Public Comunitar de Transport Local în municipiul Alexandria. 

Art.5.(1)  Se aproba finantarea activitatii Serviciului Public Comunitar de Transport 

Local in municipiul Alexandria in conformitate cu prevederile legale. 

  (2)   Bugetul de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Comunitar de Transport Local 

se aproba anual de catre Consiliul Local al municipiului Alexandria. 

(3)  Finantarea cheltuielilor activitatii Serviciului Public Comunitar de Transport Local in 

municipiul Alexandria se asigura din venituri proprii,subventii de la bugetul local al 

municipiului Alexandria si din alte surse ,in conformitate cu prevederile legale.  

Art. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria,prezenta hotarare va fi transmisa 

Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 

municipiului Alexandria, Directiilor de specialitate  din cadrul Primariei Alexandria si 

Serviciului Comunitar de Transport Public Local de persoane din municipiul Alexandria. 
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