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HOTĂRÂRE 
Priveşte: aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local prin curse 
regulate si curse regulate speciale pe raza municipiului Alexandria 
 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, 
având în vedere: 

-  expunerea de motive nr.17937/20.08.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr.17938/20.08.2018 al Directiei Juridic Comercial – Birou Transport 

Local, Taximetrie, Autorizatii Comerciale; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;                                                                                                                                                                      
-  prevederile Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local; 
- prevederile Ordinului nr.353/23.11.2007 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

serviciilor de transport public local nr.92/2007; 
- prevederile Ordinului nr.972/03.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru 

efectuarea transportului public local si al Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public 
local; 

-  prevederile OG nr.27/2011 privind transporturile rutiere; 
- prevederile art.36, alin.(1) si alin.(2), lit. ,,c” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
In temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi (3), art.115 alin.(1) lit. ,,b” din Legea nr.215/23 aprilie 

2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
             Art.1. Se aprobă Regulamentul privind efectuarea serviciului de transport public local prin 
curse regulate si curse regulate speciale pe raza municipiului Alexandria, conform anexei nr.1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aproba Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local prin 
curse regulate si curse regulate speciale in municipiul Alexandria, conform anexei nr.2, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Se aproba programul de transport public local de persoane prin curse regulate si curse 
regulate speciale cu autobuze si microbuze, conform anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.4. Se aproba traseele de transport public local de pe raza municipiului Alexandria, conform 
anexei nr.4, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5. Se aproba statiile de transport public local de pe raza municipiului Alexandria, conform 
anexei nr.5, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.6. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituţiei Prefectului Judetul Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 
Alexandria, Directiei Juridic Comercial, Birou Transport Local, Taximetrie, Autorizatii Comerciale 
pentru cunoaştere şi punere în aplicare.      
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