Consiliul Local al municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
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Nr. 105/29.03.2018

HOTĂRÂRE
(proiect)
Referitor la : aprobare modificare anexa 5 la HCL nr. 349/28.12.2017 privind aprobarea
delegării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Slatina
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa_____________ din data
de _______/______ 2018
Având în vedere:
iniţiativa Viceprimarului Municipiului Slatina prin expunerea de motive nr. 28366/29.03.2018;
referatul de specialitate nr. 28370/29.03.2018, întocmit de către Direcţia Generală Economică prin
Serviciul Venituri din Administrarea Domeniului Public şi Privat - Compartiment Transporturi;
- HCL nr. 349/28.12.2017 prin care s-a aprobat delegarea serviciului de transport public local de
călători prin curse regulate în municipiul Slatina;
- prevederile contractului de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de
persoane cu autobuze în municipiul Slatina înregistrat la Primăria municipiului Slatina sub nr.
106619/29.12.2017;
- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina
- prevederile art. 36 alin.(2) lit.d) şi alin. 6 lit.a) pct.14 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică local, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispozițiile art. 59 din Legea nr. 24/200 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin.4 lit.c), coroborat cu art. 45 alin.2 lit. c) şi art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă modificarea programului de transport pentru rețeaua de autobuze din municipiul
Slatina anexa 5 la HCL nr. 349/28.12.2017 prin care s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului de transport
public local de călători prin curse regulate în municipiul Slatina, în conformitate cu prevederile anexei la
prezenta hotărâre.
Art. 2. Programul de transport pentru Rețeaua de Autobuze din municipiul Slatina, menționat la art.
1 din prezenta hotărâre se va desfășura până la data mutării activității SC Loctrans SA în noul sediu situat
în Slatina str. Drăgănrești nr. 25, jud. Olt, dar nu mai târziu de data de 30.11.2018.
Art. 3. Modificările aprobate prin prezenta hotărâre vor face obiectul unui act adițional la contractul
de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze în
municipiul Slatina înregistrat la Primăria municipiului Slatina sub nr. 106619/29.12.2017.

Art. 4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Slatina să semneze actul adițional la contractul de
servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze în
municipiul Slatina înregistrat la Primăria municipiului Slatina sub nr. 106619/29.12.2017.
Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Compartimentul
Transporturi din cadrul Serviciului Venituri din Administrarea Domeniului Public şi Privat – Direcţia
Generală Economică.
Art. 6. La data mutării activității SC Loctrans SA în noul sediu situat în Slatina str. Drăgănrești nr.
25, jud. Olt prezenta hotărâre își încetează aplicabilitatea.
Art. 7. Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 349/28.12.2017 și ale contractului de delegare nr.
106619/29.12.2017 rămân neschimbate.
Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Viceprimarii municipiului Slatina;
- Direcţia Generală Economică;
- Serviciul Public – Direcţia Administrare Patrimoniu;
- SC Loctrans SA.

În baza art. 117, lit.”a” din Legea
nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, avizăm prezentul
proiect de hotărâre.
INIŢIATOR,
VICEPRIMAR
Gigi Ernes VÎLCELEANU

Secretarul Municipiului Slatina,
Mihai Ion IDITA
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Nr. 28366/ 29.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre referitor la: aprobare modificare anexa 5 la HCL nr. 349/28.12.2017 privind
aprobarea delegării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Slatina
Având în vedere:
- adresa nr. 660/26.03.2018 a operatorului de transport public local SC Loctrans SA înregistrată la
Consiliul local Slatina sub nr.23/26.03.2018 prin care solicită modificarea programului de transport aprobat
prin anexa 5 la HCL nr. 349/28.12.2017, motivat de faptul că activitatea SC Loctrans SA nu a fost mutată
în sediul din Slatina, str, Drăgănești, nr. 25, jud. Olt;
- imposibilitatea atribuirii, în prezent a sediului din Slatina, str. Drăgănești, nr. 25, jud. Olt de către
Consiliul local al Municipiului Slatina, datorită faptului că nu s-a abținut avizul Ministerului Educației
Naționale;
- necesitatea armonizării contractului de delegare nr. 106619/29.12.2017 conform actualului
program de transport;
- faptul că înfiinţarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, monitorizarea, controlul funcţionării
şi gestionării serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate constituie obligaţia
exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale;
- atribuţiile ce revin consiliilor locale privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, în
exercitarea cărora, trebuie asigurat cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor locale de utilitate publică;
- prevederile art. 16, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, potrivit
cărora: consiliile locale, au obligaţia să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să
controleze prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora,
şi de a stabili şi aplica strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea
serviciilor de transport public local.
Față de cele expuse, propun spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Slatina prezentul
proiect de hotărâre privind, modificare anexa 5 la HCL nr. 349/28.12.2017 privind aprobarea delegării
serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Slatina, conform
anexei la proiect

VICEPRIMAR,
Gigi Ernes VÎLCELEANU
CAPL PO 01/F2
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Nr. 28370/ 29.03.2018

REFERAT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre referitor la: aprobare modificare anexa 5 la HCL nr. 349/28.12.2017 privind
aprobarea delegării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Slatina
Având în vedere:
- adresa nr. 660/26.03.2018 a operatorului de transport public local SC Loctrans SA înregistrată la
Consiliul local Slatina sub nr. 23/26.03.2018 prin care solicită modificarea programului de transport
aprobat prin anexa 5 la HCL nr. 349/28.12.2017, motivat de faptul că activitatea SC Loctrans SA nu a fost
mutată în sediul din Slatina, str, Drăgănești, nr. 25, jud. Olt;
- imposibilitatea atribuirii în prezent a sediului din Slatina, str. Drăgănești, nr. 25, jud. Olt de către
Consiliul local al Municipiului Slatina, datorită faptului că nu s-a abținut avizul Ministerului Educației
Naționale;
- necesitatea armonizării contractului de delegare nr. 106619/29.12.2017 conform actualului
program de transport;
- faptul că înfiinţarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, monitorizarea, controlul
funcţionării şi gestionării serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate constituie
obligaţia exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale;
- atribuţiile ce revin consiliilor locale privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, în
exercitarea cărora, trebuie asigurat cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor locale de utilitate publică;
- prevederile art. 16, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local,
potrivit cărora: consiliile locale, au obligaţia să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi
să controleze prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a
acestora, şi de a stabili şi aplica strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi
modernizarea serviciilor de transport public local,
considerăm că proiectul de hotărâre referitor la aprobare modificare anexa 5 la HCL nr. 349/28.12.2017
privind aprobarea delegării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în
municipiul Slatina, poate fi supus dezbaterii Consiliului Local al municipiului Slatina.
Director General,
Alin CALOTĂ SĂLCIANU

Sef Serviciu Juridic,
Mihaela OTINCELESCU

Inspector,
Carmen Prioteasa
CAPL PO 01/F4

