
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

 
 D E C I Z I E        

PROIECT 

Din 23 martie 2018 nr. 02/27 

 

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”  

 

În temeiul art.12, alin.(1) al Codului transporturilor rutiere nr. 150 din 17.07.2014, art. 4 (2) lit.d) 

al Legii privind descentralizarea administrativă, art. 43 (2) al Legii privind administrația publică 

locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Cimișlia, 

DECIDE: 

1. A modifica punctul 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” după cum urmează: 

Președintele comisiei: 

 Gheorghe Netedu – vicepreședintele raionului,  

                                         Secretarul comisiei: 

 Tocaru Vasile - Șef Direcția Dezvoltare Teritorială; 

                                          Membrii comisiei: 

 Cojocaru Victor –  Manager-șef, SA” Drumuri Cimișlia” ; 

 Afanasie Sandu – Inspector superior auto de stat al serviciului de supraveghere 

tehnică și accidente rutiere al IP”Cimișlia”. 

 Ion Putină – administrator filiala Cimișlia a ÎS”Gările și Stațiile Auto”; 

 Gnatovscaia Aurica – reprezentantul Serviciului fiscal de stat teritorial; 

 Anatolie Casap – membru din partea societății civile; 

 Corlăteanu Alexandru – consilier raional; 

 Iurie Negară – consilier raional; 

 Iosif Chetraru – consilier raional; 

2. Se aprobă Regulamentul de activitate al comisiei raionale privind organizarea 

transportului rutier de persoane  prin servicii regulate (anexa nr.1). 

3. Se stabilește că în cazul eliberării din funcţiile ocupate a membrilor Comisiei, funcţiile 

lor vor fi exercitate de către persoanele nou-numite în funcţiile respective, fără a fi 

aprobată o nouă decizie a Consiliului raional Cimișlia în acest sens. 

4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin publicare pe pagina web a Consiliului raional 

Cimișlia www.raioncimislia.md.  

 

Preşedintele  şedinţei 

Secretarul Consiliului raional                                  Vasile SPÎNU 
Coordonat: 

Președintele raionului       Iovu Bivol 

Vicepreședintele raionului      Netedu Gheorghe 

Avizat/elaborat: 

Proiect elaborat de:        Casap Anatolie, SAP 

http://www.raioncimislia.md/


Nota informativă 

La proiectul de decizie nr.02/27 din 23.03.2018 

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” 

 

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 doomeniu propriu de activitate, ține organizarea 

transportului auto de călători. 

Totodată, potrivit 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 vor 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. 

În baza Legilor sus-numite, se propune spre aprobare Consiliului prezentul 

proiect de decizie. 

 

Casap Anatolie 

Secția administrație publică 

  



Anexa nr.1 

 la Decizia Consiliului 

raional  nr.02/27 din 23.03.2018 

 

REGULAMENTUL 

de activitate al comisiei raionale privind organizarea transportului rutier de persoane  prin 

servicii regulate. 

 

                                              I. Dispoziții generale. 

1. Comisia raională privind organizarea transportului rutier de persoane  prin servicii 

regulate (în continuare – comisia) se institue în scopul examinării demersurilor 

primăriilor, cetățenilor, agenților economici depuse în conformitate cu prevederile 

legislației Republicii Moldova,  în scopul exercitării funcţiilor prevăzute de Codul 

transporturilor rutiere nr. 150 din 17.07.2014. 

II. Funcțiile comisiei. 

2. Pentru realizarea sarcinilor sale comisia raionala îndeplinește următoarele funcții 

principale: 

a) examinează demersurile/cererile în domeniul său de competență; 

b) solicită informațiile necesare soluționării problemei de la serviciile abilitate cu această 

funcție; 

c) atrage specialiștii practicieni pentru consultații în vederea asigurării soluționării 

obiective a demersurilor; 

d) adoptă hotărîri privind examinarea demersurilor; 

e) informează organele competente despre hotărîrile adoptate. 

f) Prezintă Consiliului raional Cimișlia spre examinare și aprobare chestiunile privind 

organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate. 

3. Membrul comisiei are obligația de a: 

a) se abține de la fapte, care ar discredita comisia ori ar putea provoca îndoieli față de  

obiectivitatea deciziilor acestuia; 

b) nu divulga informația obținută în exercițiul funcțiunii, care ar putea prejudicia un interes 

legal personal;     

c) se abține de la orice activitate, care ar putea genera conflict de interese sau acțiuni 

incompatibile cu calitatea de membru; 

d) se abține de la participarea la votare, dacă cauza examinată atinge interesele acestuia sau 

a   rudelor sale. 

III. Modul de constituire a comisiei. 

5. Comisia este compusă din 9-11 membri permanenți care activează pe bază obștești, 

numiți prin decizia consiliului raional, care activează exclusiv pe durata mandatului 

Consiliului raional Cimișlia. 

6. Membrii comisiei au capacitate deplină de exercițiu, se bucură de respect în societate; 

sunt independenți în exercițiul funcțiunii și nu au dreptul să transmită împuternicirile lor 

altor persoane. 

7. Din componeța comisiei fac parte, de regulă; 

a) vicepreședintele sau președintele raionului. 

b) agenți economici prestatori de servicii în domeniul transportului Auto 



c) reprezentantul filialei Cimișlia al ÎS”Gările și Stațiile Auto”  

d) reprezentantul Serviciului fiscal teritorial. 

e) reprezentantul SA” Drumuri Cimișlia 

f) un membru din partea societății civile. 

g) un reprezentant al IP”Cimișlia” 

h) șeful direcției dezvoltare teritorială. 

i) consilieri raionali  

8. Activitatea comisiei este dirijată de președintele raionului sau vicepreședintele raionului 

care este din oficiu președintele comisiei, și activează pe perioada exercitării mandatului. 

9. În cazul lipsei temporare sau imposibilității de exercitare a obligațiilor, 

președintele/vicepreședintele va desemna un membru al comisiei, care va asigura 

interimarul. 

10. Calitatea de membru al comisiei încetează în caz de: 

a) expirare a termenului pentru care a fost desemnat; 

b) revocare, în cazul exercitării neadecvate a obligațiilor sau la solicitarea unei 

majorități simple a membrilor comisiei;  

c) înlocuire, în cazul imposibilității de a exercita mandatul; 

d) eliberarea din propria dorință (depunerea cererii); 

11. Calitatea de membru al comisiei se suspendă în caz de; 

a) incompatibilitate; 

b) depunere de către membru a cererii conținind temeiul suspendării; 

IV. Modul de funcționare a comisiei. 

12. Comisia se convocă în ședințe ordinare cel puțin odată în semestru. În caz de necesitate 

comisia se  convocă și în ședințe extraordinare. 

13. Ședințele comisiei sînt publice. 

14. Ședințele comisiei sunt deliberative în cazul în care la ele participă cel puțin ½ din 

membri iar în cazul neîntrunirii cvorumului necesar, ședința urmează a fi aminată. 

15. Examinarea demersurilor/cererilor are loc, de regulă, cu participarea pețiționarului sau 

reprezentantului acestuia, precum și a primarului/primarilor din localitatea/localitățile 

respective care traversează ruta/cursa care urmează să fie aprobată sau modificată, ori 

examinarea demersurilor/chestiunilor respective vizează cetățenii din 

localitatea/localitățile respective. 

16. La ședința comisiei, după caz, pot fi invitați să participe și alte persoane. 

17. În urma examinării demersurilor comisia adoptă hotărîri care trebuie să conțină dispoziții 

recomandării privind căile de soluționare a problemei abordate. 

18. Deciziile comisiei se adoptă prin votul a ½ din membrii comisiei prezenți la ședință, fiind 

semnate de către președintele și secretarul comisiei. 

19. Membrii comisiei pot expune opinia separată, care va fi consemnată în anexă la hotărîrea 

adoptată.  

20. Copia hotărîrii urmează a fi expediată petiționarului și organului de resort, implicat la 

soluționare în termen de 7 zile. 

21. Hotărîrile comisiei se transmit spre examinare și aprobare Consiliului raional Cimișlia. 

Secretarul consiliului        Vasile Spînu 
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