
ANUNȚ 

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la 

comisia raională privind organizarea transportului  rutier de persoane  

prin servicii regulate 

 

        Direcția Dezvoltare Teritorială a Consiliului raional Cimișlia inițiază, 

începând cu data de 28.05.2021, consultarea publică a proiectului de Decizie cu 

privire la Comisia raională privind organizarea transportului  rutier de persoane prin 

servicii regulate. 

        Scopul proiectului este crearea Comisiei raionale privind organizarea 

transportului rutier de persoane prin servicii regulate și aprobarea Regulamentului 

de activitate a Comisiei.  

        Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie cu privire la Comisia 

raională privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate 

este generată de modificarea componenței Comisiei în legătură cu încetarea 

raporturilor de serviciu cu mai mulți funcționari sau persoane publice care făceau 

parte din componența Comisiei raionale respective aprobată prin Decizia consiliului 

raional nr. 06/15 din 10 decembrie 2020, precum și modificarea Regulamentului.  

De asemenea, proiectul a fost elaborat pentru aducerea normelor stipulate în 

Regulament cerințelor de coerență, predictibilitate, accesibilitate și asigurării unui 

caracter transparent de activitate a Comisiei.  

        Prevederile de bază ale proiectului de decizie sunt aprobarea unei noi 

componențe a Comisiei raionale privind organizarea transportului  rutier de persoane 

prin servicii regulate și aprobarea într-o redacție nouă a Regulamentului de activitate 

a Comisiei în acord cu prevederile relevante ale Codului Transporturilor Rutiere 

nr.150/2014 și a Regulamentului transporturilor auto de călători și bagaje aprobat 

prin HG nr.854/2006. 

Prevederile principale ale regulamentului supus consultării prevede clar funcțiile 

Comisiei, modul de constituire a Comisiei și de funcționare a acesteia.   

De asemenea, proiectul își propune stabilirea competenței privind atribuirea prin 

concurs a serviciilor regulate de transport rutier către Comisia raională privind 

organizarea transportului  rutier de persoane prin servicii regulate. 

        Beneficiarii proiectului sunt agenții transportatori în calitate de prestatori de 

servicii rutiere de persoane prin servicii regulate, populația raionului Cimișlia în 

calitate de beneficiari ai serviciilor menționate precum și autoritățile publice locale. 

        Rezultatele urmărite prin aprobarea proiectului de decizie supus consultării 

publice sunt instituirea unor reglementări de maximă claritate în activitatea Comisiei 

raionale privind organizarea transportului  rutier de persoane prin servicii regulate, 

evitarea interpretărilor extensive defavorabile și aprobarea unei componențe 

nominale a Comisiei propriu zise din reprezentanți, specialiști calificați în domeniul 

transportului rutier de persoane prin servicii regulate. 



        Impactul estimat prin aprobarea proiectului de decizie supus consultării 

publice îl reprezintă buna organizare a transportului rutier de persoane prin servicii 

regulate la nivel raional.  

        Proiectul de decizie este elaborat în acord cu prevederile relevante ale Codului 

Transporturilor Rutiere nr.150/2014 și a Regulamentului transporturilor auto de 

călători și bagaje aprobat prin HG nr.854/2006. 

        Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice 

pot fi expediate până la data de 14 iunie 2021, pe adresa: Consiliul raional Cimișlia, 

b-dul Ștefan cel Mare, 12 sau adresa electronică dirdeztercim@gmail.com.  

        Proiectul deciziei cu privire la Comisia raională privind organizarea 

transportului  rutier de persoane prin servicii regulate este disponibil pe pagina web 

a Consiliului raional Cimișlia http://raioncimislia.md/ la rubrica Transparență 

decizională, secțiunea Consultări publice. 

 

Persoana responsabilă de colectarea și examinarea recomandărilor: 

Racu Iurie, 068621231 

 

Data publicării 28 mai 2021 
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