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Drept la replică 

cu privire la articolul: ”Autobuzele TRANSLOC PREST SRL circulă neigienizate în 

plină pandemie”, publicat în ziarul Liber în Teleorman - 

 

Urmare articolului publicat în presă cu privire la ”Autobuzele TRANSLOC PREST SRL 

circulă neigienizate în plină pandemie”, constatăm faptul că dumneavoastră confundați S.C. 

TRANSLOC PREST S.R.L., societate comercială înființată în anul 1997, prin H.C.L. nr. 68, care prestează 

servicii de transport persoane în interiorul județului Teleorman, excepție Municipiul Alexandria, și 

Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria, înființat la nivelul municipiului 

Alexandria prin H.C.L. nr. 188/ 27.06.2018 care prestează servicii de transport public urban în 

Municipiul Alexandria.  

Serviciul Comunitar de Transport Public Local de Persoane Alexandria, deține în parcul 

auto propriu 3 autobuze de transport persoane și un microbuz care asigură transportul elevilor din 

clasele gimnaziale (traseu: domiciliu – unitate de învățământ). 

În articolul prezentat de dvs. precizați faptul că ”(…) Orașul Alexandria își propunea, prin 

vocea autorităților locale, să fie cel de-al doilea oraș din țară, după Cluj-Napoca, al cărui transport în 

comun să fie format exclusiv din autobuze electrice. Municipalitatea a accesat bani europeni pentru 

achiziția a 10 autobuze electrice care vor intra în dotarea operatorului de transport local. Întreaga 

investiție era estimată la peste 17 milioane de euro (…)”, drept pentru care vă aducem la cunoștință 

faptul că Primăria Alexandria nu își propunea ci, din contra, Primăria Alexandria, prin ordinul de 

finanțare emis de MDRAP nr. 4818/ 04.11.2019, este beneficiară a unui proiect admis la finanțare cu 

titlul ”Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 10m ses, Alexandria, Brăila, 

Constanța, Drobeta Turnu Severin, Focșani, Slobozia” cod SMIS 128112. 
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Prin proiect, Municipiul Alexandria beneficiază de 10 mijloace de transport public  - 

autobuze electrice și 13 stații de încărcare aferente autobuzelor electrice. 

Acestea vor fi exploatate de către Serviciul Comunitar de Transport Public Local de 

Persoane Alexandria.  

Cu privire la extrasul din comunicatul A.N.P.C. prezentat în materialul dvs., “(…) La SC 

Transloc Prest SRL, companie locală de transport persoane, care operează rute atât în municipiul 

Alexandria, cât și pe raza județului Teleorman, au fost găsite la momentul controlului mașini 

neigienizate care erau pregătite de operare. În cazul acestei companii, verificările condițiilor de 

transport continuă și în zilele următoare.”, menționăm faptul că S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. nu 

operează rute în Municipiul Alexandria, așa cum am precizat mai sus iar, în ziua efectuării controlului 

de către A.N.P.C., toate mașinile de transport persoane operau pe rutele stabilite.  

La fața locului, inspectorii au supus controlului în data de 03.09.2020 o singură mașină 

de transport persoane care nu mai funcționa încă din martie 2020 dar, era parcată în incinta parcului 

auto. Acel autobuz nu avea asigurare auto obligatorie iar inspecția tehnică era expirată, deci nu putea 

circula pe drumurile publice.  

În ziua imediat următoare, 04.09.2020, S.C. TRANSOLC PREST S.R.L. de comun acord cu 

inspectorii O.J.P.C. au convocat toți operatorii de transport persoane, în scopul efectuării controlului 

la toate mijloacele de transport rutier, aflate în stare de funcționare.  

Precizăm, pe această cale, faptul că inspectorii au fotografiat și filmat mijloacele de 

transport dar nu au avut obiecții cu privire la normele igienico-sanitare. 

 Avem rugămintea de a publica în următorul dvs. număr acest drept la replică în 

vederea informării cât mai corecte a cetățenilor din municipiul Alexandria. 
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