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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 
La proiectul de hotarare ce priveste modificarea și completarea HCL 310/2018  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 referatul de aprobaare nr.15367/12.07.2019, Primarul muncipiului Alexandria d-l Victor 
Dragusin, propune un proiect de hotarare cu privire la modificarea și completarea HCL 310/2018   
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 HCL nr.188/27 iunie 2018 s-a aprobat infiinţarea Serviciului Comunitar de Transport Public 
Local de Persoane Alexandria, care va asigura transportul public de persoane în Municipiul Alexandria 
începând cu data de 1 noiembrie 2018. 
 
          NECESITATEA SI OPORTUNITATEA. 
 
          Serviciile de transport public local fac parte din categoria serviciilor de utilitati publice, conform 
Legii nr.51/2006, ca lege generala si Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, ca lege 
speciala și OUG 51/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul 
transporturilor de persoane. 
         In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de utilitati publice, 
autoritatile deliberative ale administratiei publice locale asigura cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor de utilitati publice si adopta hotarari in legatura cu:  
       - darea in administrare a serviciului de transport public local de persoane si a sistemelor de utilitati 
publice destinate furnizarii/prestarii acestuia; 
       - aprobarea contractului de dare in administrare a serviciului de transport public local de personae. 
         Prin modificarea și completarea H.C.L. 310 /2018 se va  adauga un nou traseu de 

transport  - IAIA- AGROTEL- (langa cartierul persoanelor relocate din zona 100) , precum 

și programul de transport aferent, in vederea asigurarii transportului  elevilor catre școlile din 

oraș cat și al celorlalte persoane 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.                                

 



         LEGALITATEA PROIECTULUI  

 

 prevederile art. 59-62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 

pentru eleborarea actelor normative cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile art.3 ,art. 4, art.16 alin (1) și alin (2), art.18 si art.19
 
 din legea nr. 92/2007 

– Legea serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile art.4 din OUG 51/2019 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative in domeniul transporturilor de persoane; 

 prevederile HCL nr.188/27 iunie 2018 privind infiinţarea Serviciului Comunitar de 

Transport Public Local de Persoane Alexandria; 

 prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia, modificata si completata; 

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

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile art.129, alin.(2), lit.,,d,,  și alin. (7) lit.,,n,, din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ al Romaniei; 

 

            Propunerea privind  modificarea și completarea HCL 310/2018 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 , consideram ca este legala, necesara si 

oportuna si se va intocmi proiectul de hotarare, care impreuna cu intreaga documentatie va fi 

supus spre dezbatere si adoptare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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