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Priveste : Acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de   
                calatori 
 
               Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta     
   ordinara, avand in vedere : 
              - expunerea de motive  nr.18.456/24.09.2010 a Primarului municipiului Alexandria; 
              - referatul nr.18.457/24.09.2010 al Directiei buget finante taxe si impozite; 

           - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local; 
           - prevederile art.5 lit.,,k” din Legea nr.341/2004 – a recunostintei fata de eroii-martiri si 
luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 actualizata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
           - prevederile art.16 lit.,,b”din Legea nr.44/1994- privind veteranii de razboi, precum si 
unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi , republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
           - prevederile art.23 alin.(1),(2),(4),(5) din Legea nr.448/2006 –privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
           - prevederile art.1 din Normele metodologice privind acordarea gratuitatilor transportului 
urban aprobate prin Ordinul nr.290/2003 si 609/2003 ; 
           - prevederile art.42 ,alin.1si 2  din OGR nr.92/2007- serviciilor de transport  public local; 
           - prevederile art.36,alin.6,lit,,a”pct.2 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 
locale ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
           In temeiul prevederilor art.45,alin.1 si ale art.115 alin.1,lit,,b”din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
          Art.1 – Se aproba gratuitate pe mijloacele de transport public de calatori ale SC 
TRANSLOC PREST SA Alexandria pentru: 

• Veteranii si vaduvele de razboi; 
• Luptatorii pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989; 
• Copiii cu handicap accentuat; 
• Copiii cu handicap grav; 
• Adultii cu handicap accentuat; 
• Adultii cu handicap grav; 
• Asistentii personali ai persoanelor cu handicap. 
 

              Art.2 – Se aproba gratuitate pe mijloacele de transport public local de calatori ale SC 
TRANSLOC PREST SA Alexandria pentru pensionarii cu domiciliul in Alexandria in raport cu 
plafonul pensiei.Cuantumul pensiei pana la care pensionarii pot beneficia de gratuitate este de pana 
la valoarea punctului de pensie stabilit conform prevederilor legale. 
              Art.3 – Serviciul Asistenta Sociala din cadrul AASPS va intocmi lista cu beneficiarii 
gratuitatilor pe mijloacele de transport public de calatori pentru toate categoriile de persoane 
mentionate la art.1 si 2. si o va supune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
Listele se vor intocmi in urma depunerii unei cereri la Serviciul Asistenta Sociala la care vor fi 
anexate copie BI /Ci , legitimatie /cupon de pensie. SC TRANSLOC  PREST SA va elibera 
legitimatii persoanelor din listele aprobate de Consiliul Local. 
 



              Art.4 – Se  aproba gratuitate pe mijloacele de transport public local de calatori ale SC 
TRANSLOC PREST SA Alexandria , pentru elevii Grupului Scolar Tehnic Alexandria cu 
domiciliul sau resedinta in municipiul Alexandria in baza tabelelor emise de conducerea liceului la 
inceputul fiecarui an scolar si aprobate de Consiliul Local. 
 
              Art.5 - (1)- Acoperirea financiara a costului calatoriilor efectuate de persoane care 
beneficiaza de gratuitate , conform prevederilor prezentei hotarari , se asigura de la bugetul local in 
limita sumei prevazute in bugetele anuale aprobate de Consiliul Local. 
                          - (2) - Virarea sumelor de la bugetul local se va face lunar pana la data de 30 ale 
lunii urmatoare perioadei de referinta. 
 
             Art.6  -  Pe data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.126/22.012.2003,HCL 
nr.178/21.12.2005,HCL nr.60/02.10.2008 
 
             Art.7  -  Prin grija Serviciului Cancelarie ,prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria 
Directiei buget finante taxe si impozite , Serviciului AASPS Alexandria , Grupului Scolar Tehnic 
Alexandria si SC TRANSLOC PREST SA pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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