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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 
La proiectul de hotarare ce priveste darea in administrare a serviciului de transport  public  local  

de persoane prin curse regulate şi curse speciale, în Municipiul Alexandria catre SERVICIUL 

COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ALEXANDRIA. 

 

              Prin expunerea de motive nr. 23014/17.10.2018 Primarul muncipiului Alexandria d-l Victor 
Dragusin, propune un proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a serviciului de transport  
public  local  de persoane prin curse regulate şi curse speciale, în Municipiul Alexandria catre SERVICIUL 
COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ALEXANDRIA. 
         Prin HCL nr.188/27 iunie 2018 s-a aprobat infiinţarea Serviciului Comunitar de Transport Public Local 
de Persoane Alexandria, care va asigura transportul public de persoane în Municipiul Alexandria începând 
cu data de 1 noiembrie 2018. 
 
          NECESITATEA SI OPORTUNITATEA. 
          Serviciile de transport public local fac parte din categoria serviciilor de utilitati publice, conform Legii 
nr.51/2006, ca lege generala si Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, ca lege speciala. 
          Conform prevederilor art, 21  alin (1) din Legea nr. 92/2007 “ Serviciile de transport public local se 
pot  administra prin atribuirea acestora in urmatoarele modalitati: 
          a) gestiune directa;” 
         Conform art.22 alin (3)  din Legea nr. 92/2007:” Gestiunea directa se realizeaza prin hotarari ale 
consiliilor locale, ale consiliilor judetene sau ale Consiului General al municipiului Bucuresti, privind 
atribuirea si darea in administrare a serviciului.” 
         Conform prevederilor art. 24 alin (1) lit.a) din Legea nr. 51/2006 : “ (1) Bunurile ce compun sistemele 
de utilitati publice prin intermediul carora sunt furnizate/prestate serviciile de utilitati piblice pot fi:  
                a) date in administrare si exploatare in baza hotararii de dare in administrare;”  
          Prin adresa nr. 18973/05.09.2018 S.C.T.P.L.P. Alexandria ne informeaza ca pentru a deveni 
Operator de transport rutier, conform ORDINULUI M.T.I. nr. 980/2011 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si 
a activitatrilor conexe acestora, stabilite prin O.G.  27/2011 privind transporturile rutiere, S.C.T.P.L.P. 
ALEXANDRIA trebuie sa obtina LICENTA COMUNITARA DE TRANSPORT de la A.R.R. 
          Pentru aceasta, S.C.T.P.L.P. ALEXANDRIA trebuie sa depuna la A.R.R. o cerere insotita de o 
documentatie care cuprinde si dovada ca detine in proprietate sau in baza unui contract de inchiriere sau 
leasing unul sau mai multe mijloace de transport.  
        În prezent, Municipiul Alexandria deţine în proprietate doar 2 mijloace de transport - Autobuze M3 - 
HIGER, achiziţionate în anul 2008 si microbuzul marca OPEL MONAVO tip 16+1 locuri utilizate de SC 
TRANSLOC PREST SRL. 
          In acest sens s-a aprobat prin HCL nr.263 din 28 septembrie 2018    preluarea  unor mijloace de 
transport ce apartin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria de la S.C TRANSLOC 



PREST S.R.L.   si darea in administrare catre SERVICIUL COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC 
LOCAL DE PERSOANE ALEXANDRIA   
      Mijloacele de transport – 2 Autobuze M3 – HIGER plus 1 microbuz OPEL,  pot fi date  in administrare  
in coformitate cu prevederile articolului nr. 123 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia ,, Consiliile locale si consiliile judetene 
hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie 
date in administarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate”. 
         Totodata , Serviciile de transport public local se supun normelor europene ce reglementeaza acest 
domeniu, respectiv prevederilor Regulamentului (C.E.) al Parlamentului European şi Consiliului Uniunii 
Europene nr.1370/2007 privind serviciile de transport feroviar si rutier calatori. 
         In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de utilitati publice, autoritatile 
deliberative ale administratiei publice locale asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilitati 
publice si adopta hotarari in legatura cu:  
       - darea in administrare a serviciului de transport public local de persoane si a sistemelor de utilitati 
publice destinate furnizarii/prestarii acestuia; 
       - aprobarea contractului de dare in administrare a serviciului de transport public local de persoane. 
 
         LEGALITATEA PROIECTULUI  
- prevederile Regulamentului (C.E.) al Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene 

nr.1370/2007 privind serviciile de transport feroviar si rutier calatori; 
      -  prevederile art.3 alin.(4) din O.U.G. nr.77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de 
stat precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996; 
      - prevederile art.21 alin (1) lit.a), alin (2) , art.22 din legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public 
local republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
     -  prevederile art.24 alin (1) lit a), art.25 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
     - prevederile HCL nr.188/27 iunie 2018 privind infiinţarea Serviciului Comunitar de Transport Public 
Local de Persoane Alexandria; 
      -  prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si 
completata; 
      - prevederile art. 123 din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
      - prevederile art. 36, alin (1), alin. (2), lit. ,,c’’, lit d, alin. (5) lit.a, din Legea nr. 215/23.04.2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
            Propunerea privind darea in administrare a serviciului de transport  public  local  de persoane prin 
curse regulate şi curse speciale, în Municipiul Alexandria catre SERVICIUL COMUNITAR DE 
TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ALEXANDRIA , consideram ca este legala, necesara si 
oportuna si se va intocmi proiectul de hotarare, care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre 
dezbatere si adoptare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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