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RAPORT DE SPECIALITATE 

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  

 

             

Serviciile de transport public local fac parte din categoria serviciilor comunitare 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.  

           Conform legii 92/2007, transportul local de persoane prin curse regulate se infiinteaza si se 

organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale , iar unul dintre principiile care trebuie 

respectate este cel al satisfacerii cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populatiei ,ale personalului 

institutiilor publice si ale  salariatilor operatorilor economici pe teritoriul unitatilor administrativ-

teritoriale. 

          Totodata ,Serviciile de transport public local se supun normelor europene ce reglementeaza 

acest domeniu.In acest sens ,precizam ca   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, se aplica in mod direct in dreptul roman, prevederile sale prevaland celor din legislatia 

nationala. 

         Regulamentul nr.1370/2007 defineste „ transportul public de calatori „ ca fiind „ serviciile de 

transport de calatori care sunt de interes economic general si care sunt prestate catre public in mod 

nediscriminatoriu si continuu”. 

 Prin Expunerea de motive nr. 1383 /19.06.2018, primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii Consiliului Local proiectul 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. 

 

I. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

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. 



Proiectul de hotarare are ca scop aprobarea infiintarii Serviciului Public Comunitar de 

Transport Public Local de persoane in municipiul Alexandria  conform Legii  nr. 51/ 2006  a 

serviciilor comunitare de utilitati publice- republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

II. LEGALITATEA PROIECTULUI  

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

acte normative: 

• 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 
modificărileşi completările ulterioare; 

III. CONSIDERATII  DE  ORDIN TEHNIC SI  ECONOMIC 

Autoritatea administratiei publice locale are dreptul de a decide încredintarea serviciilor de 

transport public local de călători  unui operator economic  ori poate crea un serviciu public în 

subordinea sa care poate demonstra potentialul tehnic, financiar si organizatoric de a realiza 

obiectivele propuse în vederea îmbunătătirii transportului public de persoane în municipiul 

Alexandria si modernizării infrastructurii.  

 La nivelul Municipiului Alexandria, dată fiind situaţia actuală a societătii S.C. Transloc Prest 

S.R.L. Alexandria, operatorul  serviciului de transport local în Municipiul Alexandria, considerăm 

oportună înfiinţarea,organizarea, gestionarea şi funcţionarea unui Serviciu de transport local precum 

şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea modernizarea, reabilitarea si exploatarea bunurilor 

proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ – teritoriale care compun sistemele de 

utilităţi publice.   

 Conform Legii nr.51/2006, autorităţile administraţiei publice locale au competenţe partajate 

cu autorităţile administraţiei publice centrale şi cu autorităţile de reglementare competenţe în ceea ce 

priveşte reglementarea, monitorizarea si controlul serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

  In exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, 

autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: 

- elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de 

reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a 

programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor; 

- coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora 

într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a 

localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu; 

- alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în administrare sau 

după caz punerea la dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării 

acestora; 

- aprobarea documentaţiei de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de 

delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit şi anexele obligatorii la acestea. 

 



Finantarea cheltuielilor activitatii Serviciului comunitar de transport public local de persoane 

Alexandria, se va asigura din venituri proprii, subvenţii de la bugetul local al Municipiului 

Alexandria şi din alte surse, in conformitate cu prevederile legale. 

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  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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