
JUDETUL TELEORMAN        

CONSILIUL LOCAL AL MUN.ALEXANDRIA                                       SE APROBA 

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL                                PRIMAR, 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE                            VICTOR DRAGUSIN 

PROTECTIE SOCIALA 

NR. 12576 / 14.10.2014 

 

 

R E F E R A T 

 

        Priveste: modificarea HCL nr. 100 / 29 aprilie 2013 privind acordarea de facilitati unor 

categorii de persoane pentru transportul public local de  calatori in municipiul 

Alexandria 

 

               In conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, sistemul national de 

asistenta sociala reprezinta ansamblul de institutii, masuri si actiuni prin care statul, reprezentat de 

autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si societatea civila intervin pentru 

prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale situatiilor care pot 

genera marginalizarea sau excluderea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitatilor.  

Sistemul national de asistenta sociala intervine subsidiar sau complementar sistemelor de 

asigurari sociale si se compune din sistemul de beneficii de asistenta sociala si  sistemul de servicii 

sociale. 

 Asistenta sociala prin masurile si actiunile specifice, are ca scop dezvoltarea capacitatilor 

individuale pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea calitatii vietii si promovarea principiilor de 
coeziune si incluziune sociala. 

Statul, prin autoritatile administratiei publice centrale si locale isi asuma responsabilitatea de 

realizare a masurilor prevazute in actele normative privind beneficiile de asistenta sociala. 

Beneficiile de asistenta sociala reprezinta masuri financiare destinate asigurarii  unui standard minim 

de viata, sustinerii familiei si copilului, promovarii si garantarii  exercitarii de catre persoanele cu 

nevoi speciale a drepturilor si libertatilor fundamentale. 

               In conformitate cu prevederile legale, beneficiile de asistenta sociala se acorda pentru 

anumite categorii de beneficiari  pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune 

sociala si pot cuprinde facilitati pentru utilizarea mijloacelor de transport in comun, accesul la 

comunicare si informare, precum si alte facilitati prevazute de lege.  
            In prezent la nivelul municipiului Alexandria in conformitate cu prevederile HCL nr. 100/29 

aprilie 2013 beneficiaza de de accesul gratuit pe mijloacele de transposrt urban elevii din clasele      

I-VIII care domiciliaza in blocurile ANL - S1, S2, S3 si S4 din strada Dunarii, municipiul 

Alexandria si frecventeaza unitatile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria. 

A fost necesar acordarea acestui sprijin , deoarece in zona mentionata mai sus sunt blocuri 
recent construite, insa nu a fost construita o unitate de invatamant pentru a facilita accesul la  

educatie pentru copii. 

Avand in vedere ca in aceeasi zona in jurul blocurilor S1, S2, S3 si S4 s-a dezvoltat ulterior 

un cartier de case de locuit si s-au primit solicitari si din partea elevilor din clasele I-VIII care 

locuiesc in acea zona pentru beneficia de transport gratuit pe mijloacele de transposrt urban si 

frecventeaza unitatile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria, consideram ca este necesar 

si aprobarea de facilitati pentru utilizarea gratuita a mijloacelor de transport public local pentru 

aceasta categorie de elevi.   

          Fata de cele prezentate mai sus, propunem intocmirea unui proiect de hotarare care sa fie 

supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria.                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                              

DIRECTOR EXECUTIV, 

IOAN VOICU 

                                                                                                                

                                                                                                                                               R./M.A. 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T A R A R E 

 

 

           Priveste:   modificarea HCL nr. 100 / 29 aprilie 2013 privind acordarea de facilitati unor 

categorii de persoane pentru transportul public local de  calatori in municipiul 

Alexandria 

 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, intrunit in sedinta ordinara, avand in 

vedere: 
- expunerea de motive nr. 26381 / 14.10.2014 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 26382 / 14.10.2014 al Directiei Buget Finante Taxe 

si Impozite si Directiei Administratia Publica Locala din cadrul Primariei municipiului 

Alexandria; 

- referatul nr. 12576 / 14.10.2014 al  Serviciului public de interes local Administratia 

Activitatilor  Sociale  Protectie Sociala;  

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;  

- prevederile  HCL. nr. 100/29 aprilie 2013  privind acordarea de facilitati unor 

categorii de persoane pentru transportul public local de calatori in municipiul Alexandria; 

- prevederile art. 59 si art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 

legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si completata; 

- prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale; 

- prevederile art.1, alin.4, lit.m, art. 17, lit.o si art.42, alin.1 si 2 din Legea nr. 92/2007  

a serviciilor de transport public local; 
-     prevederile art. 36, alin.2, lit. d si 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 

 

 

H O T A R A S T E : 

 

 

 Art. I. Se modifica art. 1 din HCL. nr. 100 / 29 aprilie 2013  privind acordarea de facilitati 

unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori in municipiul Alexandria si va 

urmatorul cuprins: 

 

            ,, Art. 1.    Se aproba gratuitate pe mijloacele de transport public de calatori ale SC Transloc 

Prest SRL Alexandria pentru  urmatoarele categorii de persoane, care au domiciliul pe raza 
municipiului Alexandria: 

 
• 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 

• Persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 
1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri ; 

• Pensionarii in raport cu plafonul pensiei, iar cuantumul pensiei pana la care acestia  pot 
beneficia de gratuitate este stabilit  la valoarea punctului de pensie aprobat conform 

prevederilor legale in vigoare; 

• Elevii din clasele I-VIII care domiciliaza in blocurile S1, S2, S3 si S4 din strada Dunarii, 

municipiul Alexandria si cartierul de case din vecinatate si care frecventeaza unitatile de 

invatamant de pe raza municipiului Alexandria. ” 

 

         Art. II. Celelealte prevederi ale HCL. nr. 100/29 aprilie 2013  privind acordarea de facilitati 

unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori in municipiul Alexandria, 

raman neschimbate. 

 

         Art. III. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei 

Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria , 

Directiei Buget Finante Taxe si impozite, Serviciului  public de interes local AASPS Alexandria si 

SC Transloc Prest SRL Alexandria, pentru  cunoastere si punere in aplicare .  

 

 

 
 
 

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA                     CONTRASEMNEAZA  

               CONSILIER,                               SECRETAR, 

                          Ionut  Neacsu                                                                   Jr. Iulian  Purcaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

NR._______ / 23.OCTOMBRIE. 2014 

 



JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

NR. 26381 / 14.10. 2014 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr. 100 / 29 aprilie 2013 

privind acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru  

transportul public local de  calatori in municipiul Alexandria 

 

   In conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, autoritatile 

administratiei publice centrale si locale, precum si societatea civila intervin pentru prevenirea, 

limitarea sau inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale situatiilor care pot genera 

marginalizarea sau excluderea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitatilor.  

    Conform prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, beneficiile de asistenta 
sociala reprezinta masuri financiare destinate asigurarii unui standard minim de viata, sustinerii 

familiei si copilului, promovarii si garantarii exercitarii de catre persoanele cu nevoi speciale a 

drepturilor si libertatilor fundamentale. 

               Beneficiile de asistenta sociala acordate de autoritatile administratiei publice locale se 

stabilesc in bani sau in natura  si sunt masuri complementare sustinute din bugetele locale. 

               Conform art. 53 alin. 2 lit. b din Legea nr. 292/2011 ,, pentru prevenirea si combaterea 

saraciei si a riscului de excluziune sociala prin politicile publice initiate, statul instituie masuri de 

sprijin conform nevoilor particulare ale persoanelor, familiilor si grupurilor defavorizate”. 

   In urma referatului nr. 12576 /14.10.2014 prezentat de Serviciul public de interes local 

AASPS Alexandria s-a propus ca si elevii care locuiesc in cartierul de case din vecinatatea  

blocurilor ANL - S1, S2, S3 si S4 din strada Dunarii, municipiul Alexandria sa beneficieze de   

gratuitate pe mijloacele de transport public local de calatori ale SC Transloc Prest SRL Alexandria. 

 La nivelul municipiului Alexandria aceasta categorie de elevi reprezinta un segment 

vulnerabil pentru comunitate deoarece acest cartier a fost construit recent, insa nu a fost construita si 

o unitate de invatamant si  necesita masuri de protectie in sprijinul integrarii si incluziunii sociale. 
 Acordarea de facilitati de transport public local acestor categorii de persoane se efectueaza 

numai pentru persoanele care au domiciliul in municipiul Alexandria, iar acoperirea financiara a 

costului calatoriilor efectuate,  potrivit legii, se asigura din bugetul local  

            Consider ca aprobarea acestor beneficii de asistenta sociala din bugetul local sunt in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

            Avand in vedere prevederile art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare propun urmatorul proiect de hotarare: 

,,Proiect de hotarare  privind modificarea HCL nr. 100 / 29 aprilie 2013 privind  acordarea de 

facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de  calatori in municipiul 

Alexandria”. 

             Directia Buget, Finante, Taxe si Impozite si Directia Administratia Publica Locala din cadrul 

Primariei municipiului Alexandria va intocmi raportul comun de specialitate pe care il va sustine la 

comisiile de specialitate spre avizare. 

              Dupa intocmirea raportului comun de specialitate si avizarea de catre comisiile sus 

mentionate, proiectul de hotarare insotit de expunerea de motive, raportul compartimentului de 
specialitate si avizul comisiilor respective va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului 

Local al municipiului Alexandria. 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRAGUSIN 
 

 

 

 



 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 

DIRECTIA  BUGET  FINANTE  TAXE SI IMPOZITE  

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

Nr. 26382 / 14.10.2014 

 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr. 100 / 29 aprilie 2013  

privind acordarea de facilitati unor categorii de  

persoane pentru transportul public local  

de  calatori in municipiul Alexandria 

 

 

 Prin expunerea de motive nr. 26381 / 14.10.2014 Primarul municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii Consiliului Local proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr. 100 / 

29 aprilie 2013 privind acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul 

public local de  calatori in municipiul Alexandria. 

 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

           In conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale, sistemul national de 

asistenta sociala reprezinta  ansamblul de institutii, masuri si actiuni prin care statul, reprezentat de 
autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si societatea civila intervin pentru 

prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale situatiilor care pot 

genera marginalizarea sau excluderea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitatilor. 

 Asistenta sociala prin masurile si actiunile specifice, are ca scop dezvoltarea capacitatilor 

individuale pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea calitatii vietii si promovarea principiilor de 

coeziune si incluziune sociala. Beneficiile de asistenta sociala se acorda pentru anumite categorii de 

beneficiari  pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala si pot cuprinde 

facilitati pentru utilizarea mijloacelor de transport in comun, accesul la comunicare si informare, 

precum si alte facilitati prevazute de lege. 

            In prezent la nivelul municipiului Alexandria in conformitate cu prevederile HCL nr. 100/29 
aprilie 2013 beneficiaza de accesul gratuit pe mijloacele de transposrt urban elevii din clasele  I-VIII 

care domiciliaza in blocurile ANL - S1, S2, S3 si S4 din strada Dunarii, municipiul Alexandria si 

frecventeaza unitatile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria. 

A fost necesar acordarea acestui sprijin , deoarece in zona mentionata mai sus sunt blocuri 

recent construite, insa nu a fost construita o unitate de invatamant pentru a facilita accesul la  

educatie pentru copii. 

Avand in vedere ca in aceeasi zona in jurul blocurilor S1, S2, S3 si S4 s-a dezvoltat ulterior 

un cartier de case de locuit si s-au primit solicitari si din partea elevilor din clasele I-VIII care 

locuiesc in acea zona pentru beneficia de transport gratuit pe mijloacele de transposrt urban si 

frecventeaza unitatile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria, consideram ca este necesar 

si aprobarea de facilitati pentru utilizarea gratuita a mijloacelor de transport public local pentru 

aceasta categorie de elevi.   

 

2. LEGALITATEA PROIECTULUI 

            Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentata pe prevederile 
urmatoarelor acte normative: 

- prevederile  HCL. nr. 100/29 aprilie 2013  privind acordarea de facilitati unor categorii de 

persoane pentru transportul public local de calatori in municipiul Alexandria; 



- prevederile art. 59 si art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative 

pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si completata; 
- prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale; 

- prevederile art.1, alin.4, lit.m, art. 17, lit.o si art.42, alin.1 si 2 din Legea nr. 92/2007  a 

serviciilor de transport public local; 

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;  

-     prevederile art. 36, alin.2, lit. d si alin.6, lit. a, pct.2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata., cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

3. CONSIDERATII ECONOMICE 

            Beneficiile de asistenta sociala acordate de autoritatile administratiei publice locale se 

stabilesc in bani sau in natura si sunt masuri complementare sustinute din bugetele locale. 

Conform art. 53 alin. 2 lit. b din Legea nr. 292/2011 ,,pentru prevenirea si combaterea 

saraciei si a riscului de excluziune sociala prin politicile publice initiate, statul instituie masuri de 

sprijin conform nevoilor particulare ale persoanelor, familiilor si grupurilor defavorizate”. 

La nivelul municipiului Alexandria categoriile de persoane mai sus mentionate reprezinta un 
segment vulnerabil  pentru comunitate si necesita masuri de protectie in sprijinul integrarii si 

incluziunii sociale. 

   In urma referatului nr. 12576 / 14.10.2014 prezentat de Serviciul public de interes local 

AASPS Alexandria s-a propus ca si elevii care locuiesc in cartierul de case din vecinatatea  

blocurilor ANL - S1, S2, S3 si S4 din strada Dunarii, municipiul Alexandria sa beneficieze de   

gratuitate pe mijloacele de transport public local de calatori ale SC Transloc Prest SRL Alexandria. 

Acordarea de facilitati de transport public local acestor categorii de persoane se efectueaza 

numai pentru persoanele care au domiciliul in municipiul Alexandria, iar acoperirea financiara a 

costului calatoriilor efectuate,  potrivit legii, se asigura din bugetul local. 

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a intocmit 

raportul de specialitate cu privire la modificarea HCL nr. 100 / 29 aprilie 2013 privind acordarea 

de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori in 

municipiul Alexandria. 
Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si 

aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria.  

 

 

 

 

 

 

         Directia Buget Finante Taxe si Impozite                  Directia Administratia Publica Locala 

                                Director,                                                                      Director, 

                       Haritina Gafencu                                                             Rodica Baicu 

 

 

 

 


