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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE  

 

             Priveste:    aprobarea  “Regulamentului de administrare si utilizare a     

              bicicletelor electrice”  al serviciului public de interes local  

                                Administratia Domeniului Public  

   
1. OPORTUNITATE 

 Conform  referatului nr. 2473/14.05.2018  intocmit de serviciul public de interes 

local  Administratia Domeniului  Public Alexandria,  prin care solicita  spre dezbarere si 

aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea “Regulamentului de  administrare si 

utilizare a bicicletelor electrice” al serviciului public de interes local Administratia 

Domeniului Public . 

    Avand in vedere darea in administrare  prin H.C.L. nr. 266/28 septembrie 2017 – 

a  unui  numar de 5 ( cinci )  biciclete electrice ce fac obiectul  Acordului  de parteneriat  

nr. 376/15.06.2017 si darea in administrare  prin HC.L.  nr. 74/28 martie 2018  a  statiei 

de incarcare a acumulatorilor bicicletelor electrice ce fac obiectul Acordului de 

parteneriat nr. 925/28.12.2017, este oportuna elaborarea  unui proiect de hotarare  

privind aprobarea “Regulamentului de  administrare  si utilizare a bicicletelor electrice ”  

al serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public. 

 2.  NECESITATEA   

 Prin expunerea de motive nr. 10889/14.05.018, primarul municipiului Alexandria luand 

in considerare referatul nr. 2473/14.05.2018  al serviciului  public de interes  local 

Administratia Domeniului Public, propune elaborarea unui proiect de hotarare privind 

aprobarea  “Regulamentului de administrare si utilizare a bicicletelor electrice “ al 

serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public . 



Analizand cele solicitate, consideram ca se impune necesitatea elaborarii unui 

proiect de hotarare  privind aprobarea “Regulamentului de  administrare si utilizare a 

bicicletelor electrice”   al serviciului public de interes local Administratia Domeniului 

Public , necesar desfasurarii acestei activitati. 

3.  LEGALITATEA   

• Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea nr. 273/2006  privind  finantele publice locale; 

• Legea nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilitati publice; 

• Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi 

din intravilanul localitatilor; 

. 

 Consideram ca propunerea este legala, necesara si oportuna si se va intocmi  

proiectul de hotarare privind  aprobarea “Regulamentului de  administrare si utilizare a 

bicicletelor electrice” al serviciului public de interes local Administratia Domeniului 

Public 
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