
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

PREŞEDINTELE RAIONULUI CIMIŞLIA

D I S P O Z I Ţ I E

din 22 martie 2021 nr. 31 -d

Cu privire la crearea comisiei raionale 
privind domeniul traficului rutier

în temeiul art. 54 din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, Legea 
nr. 131/2007 privind siguranţa traficului rutier, Hotărîrea Guvernului nr. 972/2011 cu 
privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale pentru 
siguranţă rutieră, Hotărîrea Guvernului nr. 507/2007 privind unele măsuri de îmbunătăţire 
a situaţiei în domeniul transportului auto, art. 65, art. 66 pct.2 din Legea 100/2017 cu 
privire la actele normative, DISPUN:

1. Se instituie Comisia raională privind domeniul traficului rutier (în continuare - 
Comisia), în următoarea componenţă:

Preşedintele comisiei:
Aramă Tatiana -  vicepreşedinte al raionului;

Vicepreşedintele comsiei:
Tocaru Vasile -  şef, Direcţia Dezvoltare Teritorială;

Secretarul comisiei:
Racu Iurie -  specialist principal,Direcţia Dezvoltare Teritorială;

Membrii comisiei:
Vacarciuc Vladimir -  OSCR a SST si AR a SSP al IP Cimislia;
Burac Maria -  reprezentant al Direcţiei generale administrare fiscal Sud;
Putină Ion -  sef al filialei Cimislia ”Gara Auto Modernă” SRL;
Armanu Mihail -  director SA "Drumuri Cimislia”;
Răileanu Iurie -  consilier raional;
Suhan Sergiu -  viceprimar al oraşului Cimislia.

2. Comisia va contribui la realizarea cadrului legal privind organizarea condiţiilor 
necesare siguranţei traficului rutier pe drumuri publice de interes raional şi va 
informa preşedintele raionului în acest sens.

3. Dispoziţia preşedintelui nr.l04-d din 05 decembrie 2019 cu privire la crearea 
comisiei raionale de redresare a securităţii circulaţiei rutiere şi de combatere a 
traficului ilicit de călători, se abrogă.

4. Controlul îndeplinirii prezentei dispoziţii se atribuie dnei Tatiana Aramă, 
vicepreşedinte al raionului.

5. Prezenta dispoziţie se publică în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la 
cunoştinţă:

- Persoanelor vizate;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimislia www.raioncimislia.md.

Preşedintele 
raionului Cimişlia Mihail Olărescu

http://www.raioncimislia.md

