
 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
D E C I Z I E   Nr.__/__ 

din_______________2020 

cu privire la instituirea Comisiei raionale privind organizarea  

transportului rutier de persoane prin servicii regulate  

 

În conformitate cu: 
- art.4 alin.(2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435/2006,  
- art.43 alin.(2) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,  

În temeiul: 
- art. 12 alin. (1) al Codului transportului rutier nr.150/2014, Consiliul raional 

           Cimişlia 
                                                         DECIDE: 

 
1. Se instituie Comisia raională privind organizarea transportului rutier de persoane 

prin servicii regulate, după cum urmează: 
Președintele comisiei: 

           Grosu Ghenadie – vicepreședintele raionului Cimișlia; 
Secretarul comisiei: 

           Racu Iurie – specialist principal, Direcția Dezvoltare Teritorială; 
Membrii comisiei: 

           Armanu Ion – manager-șef,  SA ,,Drumuri Cimișlia”; 
           Afanasie Sandu – ofițer superior auto de stat a Serviciului securitate tehnică și  

accidente rutiere a ASST Inspectoratul de poliție Cimișlia; 
           Ion Putină – administrator, SC ,,Gările Auto Moderne” SRL, filiala Cimișlia; 
           Burac Maria – șef, Direcția Deservire Fiscală Cimișlia; 
           Iurie Mazur – consilier raional; 
           Răileanu Iurie – consilier raional; 
           Aramă Pavel – consilier raional; 

2. Se abrogă pct.1 și pct.3 din Decizia Consiliului raional Cimișlia nr. 02/26 din 23 
martie 2018 privind modificarea  deciziei nr. 10/04 din 30 decembrie 2015  cu 
privire la instituirea comisiei raionale privind organizarea transportului rutier de 
persoane prin servicii regulate. 

3. Se abrogă pct.1 din Decizia Consiliului raional Cimișlia nr.10/04 din 30  
decembrie 2015 cu privire la instituirea comisiei raionale privind organizarea 
transportului rutier de persoane prin servicii regulate. 

4. Se stabilește, în caz de încetare sau de suspendare a raportului de serviciu ale unor 
membri ai Comisiei, atribuțiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou 
desemnate în funcțiile respective, de locțiitorii acestora sau de persoanele care 
asigură interimatul funcției, fără emiterea unei noi decizii a consiliului în acest 
sens. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie vicepresedintelui raionului  
Cimislia, dlui Ghenadie Grosu.   

6. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 
cunoștință: 

- SA ,,Drumuri Cimișlia”; 



- Serviciul securitate tehnică și accidente rutiere a ASST Inspectoratul de poliție 
Cimișlia; 

- Direcția Deservire Fiscală Cimișlia; 
- SC ,,Gările Auto Moderne” SRL, filiala Cimișlia; 
- Tuturor persoanelor nominalizate; 
- Prin publicare pe pagina oficială a Consiliului raional www.raioncimislia.md.   

 
 
Președintele ședinței 
Contrasemnează: 
Secretarul consiliului                                                            Gheorghe Netedu 

 
Coordonat: 

Președintele raionului                                                              Mihail Olărescu 
Avizat: 

Secretarul consiliului                                                               Gheorghe Netedu 
 
Șef interimar SAP                                                                    Tamara Ciubotaru 
Proiect elaborat:         
Vicepreședintele raionului                                                       Ghenadie Grosu 
 
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie nr.____din_____________2020 

cu privire la instituirea Comisiei raionale privind organizarea  

transportului rutier de persoane prin servicii regulate  

 
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit.d) a Legii nr. 435 din 28.12.2006 

privind descentralizarea administrativă, pentru autoritățile publice locale de nivelul 
doi, ca domeniu propriu de activitate, ține organizarea transportului auto de călători, 
prevederilor art.12 alin.(1) al Codului transporturilor rutiere nr. 150 din 17.07.2014, în 
scopul exercitării funcţiilor prevăzute în prezentul cod, consiliile locale, municipale şi 
raionale crea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, comisii privind organizarea 
transportului rutier de persoane prin servicii regulate şi vor aproba regulamentele de 
funcţionare a acestora în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale altor acte 
normative. Adoptarea deciziilor privind organizarea transportului rutier de persoane 
prin servicii regulate poate fi pusă în sarcina comisiilor respective, în conformitate cu 
regulamentele de funcţionare a lor sau aceste decizii vor necesita aprobarea de către 
consilii, în dependenţă de atribuţiile delegate comisiilor respective de către consilii. 
Regulamentul de funcțonare a comisiei a fost aprobat prin Decizia Consiliului raional 
Cimișlia nr. 02/26 din 23 martie 2018 privind modificarea deciziei nr. 10/04 din 30 
decembrie 2015 cu privire la instituirea comisiei raionale privind organizarea 
transportului rutier de persoane prin servicii regulate. Totodată, luînd în considerație 
rezultatele Alegerilor locale generale din 20 octombrie 2020 și expirarea termenului 
mandatului de consilier a trei membri ai Comisiei respective și numirea prin decizia 
Consiliului raional Cimișlia nr. 5/2 din 25 noiembrie 2019 a vicepreședintelui 
raionului, dlui Ghenadie Grosu care îndeplinește funcția de președinte al Comisiei, cît 
și în baza Legilor sus-numite, se propune spre aprobare Consiliului prezentul proiect 
de decizie. 

Vicepreședintele raionului                                                  Ghenadie Grosu 

http://www.raioncimislia.md/
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