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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

La proiectul de hotarare ce priveste darea in administrare  a unui numar de 5 (cinci) biciclete 
electrice ce fac obiectul Acordului de parteneriat nr. 376/15.06.2017, catre Serviciul Public de 
Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria.     
              Prin expunerea de motive nr.24986/21.09.2017 Primarul muncipiului Alexandria d-l Victor 

Dragusin, propune un proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Serviciul Public de 

Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria   a unui numar de 5 (cinci) biciclete electrice ce 

fac obiectul Acordului de parteneriat nr. 376/15.06.2017 incheiat cu Asociatia Romana pentru Industrie 

Electronica si Software, Filiala Oltenia- ARIES Oltenia  . 

            Municipiul Alexandria beneficiaza in calitate de operator de 5 biciclete electrice si o statie de 

incarcare, cu titlu gratuit, urmand a pune la dispozitia beneficiarului suprafata de teren necesara amplasarii 

statiei de incarcare.    

           In calitate de operator, Municipiul Alexandria se va ocupa de asigurarea si intretinerea statiei de 

incarcare si inchiriere si intretinerea bicicletelor electrice pentru o taxa de 1 euro/3 ore pe durata de 

implementare a proiectului, respectiv 1.02.2018, cu posibilitatea ca dupa acesta data sa stabileasca un pret 

care sa nu limiteze utilizarea bicicletelor electrice. 

             In conformitate cu prevederile HCL nr. 134/28.09.2006 privind aprobarea incredintarii prin gestiune 

directa catre ADP Alexandria a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public si privat 

de interes local din municipiul Alexandria si prevederile Acordului de parteneriat nr. 376/15.06.2017 

incheiat cu Asociatia Romana pentru Industrie Electronica si Software, Filiala Oltenia- ARIES Oltenia  se 

propune darea  in administrare  a celor 5 biciclete electrice pentru gestionare si inchiriere conform  scopului 

proiectului „Reteaua de biciclete“, catre Administratia Domeniului Public. 

            Propunerea privind darea in administrare unui numar de 5 (cinci) biciclete electrice ce fac obiectul 

Acordului de parteneriat nr. 376/15.06.2017, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia 

Domeniului Public 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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