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MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

NR.  23191/19.10.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare 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. 11166/18.10.2018 prezentat de Serviciul public local D.A.S. Alexandria s-a 

propus ca elevii din clasele I-VIII care domiciliaza in zona PECO, municipiul Alexandria si care 

frecventeaza unitatile de invatamant de pe raza municipiului Alexandria sa poata beneficia de transport 

public gratuit.  

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 acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public 

local de  calatori in municipiul Alexandria”. 

            Directia Economica si Directia Juridic Comercial 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 

 

 

 

 

 

 

 


