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   Priveste:  modificarea HCL nr. 202/2010, privind acordarea de facilitati unor    categorii de 

persoane pentru transportul public local de calatori 
 
      Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta de lucru 
ordinara, avand in vedere: 

- expunerea de motive nr. 20639/21.10.2011 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr. 20640/21.10.2011 al Directiei buget finante taxe si impozite; 
- adresa nr. 2124/17.10.2011 a  S.C. Transloc Prest S.A. Alexandria ; 
- prevederile art. 1 (4), lit. “m”   si ale art. 17, lit. “o”  din Legea nr. 92/2007, Legea serviciilor 

de transport public local; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative ; 
- prevederile art. 36 alin. (2), lit. “d” si alin. (6), lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215 din 23 

aprilie 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 din 23 
aprilie 2001  a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE : 
Art. 1. Se modifica art. 2 din HCL nr. 202/2010, privind acordarea de facilitati unor categorii de 
persoane pentru transportul public local de calatori, care va avea urmatorul cuprins : 
« Art. 2. Incepand cu luna noiembrie 2011 se aproba gratuitate pe mijloacele de transport public local 
de calatori ale S.C. Transloc Prest S.A. Alexandria pentru pensionarii cu domiciliul in municipiul 
Alexandria, in raport cu plafonul pensiei. Cuantumul pensiei pana la care pensionarii pot beneficia de 
gratuitate este stabilit de valoarea punctului de pensie aprobat conform prevederilor legale in vigoare, 
respectiv 732,8 lei ».  
 
Art. 2. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei 
buget finante taxe si impozite, Serviciului AASPS Alexandria si S.C. Transloc Prest S.A. 
Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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