
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
                                                                                                  PROIECT    

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

din ___ __________  2021                                  

Cu privire la Comisia raională privind organizarea  

transportului rutier de persoane prin servicii regulate      

     

        În conformitate cu:  

- art. 4  alin. (2) lit. d) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă; 

- art. 43 alin. (2) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;  

- art. 65, art. 66 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative; 

- art. 12 alin. (1) din Codul Transporturilor Rutiere nr. 150/2014; 

- Hotărârea Guvernului nr. 854/2006 cu privire la Regulamentul transporturilor auto de 

călători şi bagaje; 

 

       Întru asigurarea respectării prevederilor legislației în vigoare, precum și asigurarea 

activității Comisiei raionale privind organizarea transportului rutier de persoane prin 

servicii regulate, Consiliul raional Cimișlia, 

 

D E C I D E: 

 

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

serviciu regulat (în continuare – Comisia), după cum urmează: 

Președintele comisiei: 

Secretarul comisiei: 

Membrii comisiei: 

2. Se aprobă Regulamentul de activitate al Comisiei privind transportul rutier de persoane 

prin serviciu regulat, conform anexei. 

3. Se stabilește că Comisia va exercita și funcțiile Comisiei privind atribuirea prin concurs 

a serviciilor regulate de transport rutier. 

4. Se abrogă Decizia consiliului raional 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”. 

5. Se abrogă Decizia consiliului raional nr. 06/15 din 10 decembrie 2020 cu privire la 

instituirea Comisiei raionale privind organizarea transportului rutier de persoane prin 

servicii regulate. 

6. 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 în acest sens. 

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Tatiana Aramă, 

vicepreședinte al raionului. 



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

      - Persoanelor vizate; 

      - Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimișlia www.raioncimislia.md.   

          

 

            Președintele ședinței                                                  ________________    

              Contrasemnează:                                                             

            Secretarul consiliului                                                   Gheorghe Netedu 

 

Coordonat:   

Vicepreședinte al raionului                                                                                         Vadim Torgai 

Avizat de: 

Vicepreședinte al raionului                                                                                          Tatiana Aramă 

Secretarul consiliului                                                                                                   Gheorghe Netedu 

Proiect elaborat de:                                                                                    

Specialist principal, Direcția Dezvoltare Teritorială                                                    Iurie Racu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.raioncimislia.md/


 

Anexa   

la Decizia consiliului raional  

 nr._____ din ____________ 

 

 

REGULAMENTUL 

de activitate al Comisiei 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 instituie în scopul examinării demersurilor 

primăriilor, cetățenilor, agenților economici, depuse în conformitate cu prevederile 

legislației Republicii Moldova, în scopul exercitării funcțiilor prevăzute de Codul 

transporturilor rutiere nr. 150/2014. 

 

II. FUNCȚIILE COMISIEI 

 

2. Pentru realizarea sarcinilor sale, Comisia îndeplinește următoarele funcții:  

a) examinează cererile care îi sunt formulate în domeniul său de competență aferent 

organizării transportului rutier de persoane prin servicii regulate și anume cererile ce 

vizează propunerile de modificare a programului de transport rutier raional Cimișlia prin:    

    1) introducerea de noi rute;  

    2) prelungirea unei rute existente;  

    3) excluderea rutelor, în cazul retragerii autorizației de transport și al inoportunității 

expunerii rutei respective la concurs;  

    4) modificarea numărului de curse;  

    5) modificarea graficelor de circulație;  

    6) includerea, excluderea sau modificarea gărilor auto şi/sau a stațiilor publice;  

    7) modificarea numărului de zile în care se efectuează cursa;  

    8) modificarea cerințelor minime privind capacitatea de îmbarcare și categoria de 

confort a vehiculului rutier;  

    9). alte cereri în domeniul său de competență aferent organizării transportului rutier 

de persoane prin servicii regulate. 

       b) solicită informațiile necesare soluționării chestiunilor pe care le are spre examinare 

de la instituțiile abilitate sau alte persoane fizice/juridice;  

       c) invită specialiști practicieni pentru consultații, în vederea asigurării soluționării 

obiective a cererilor;  

       d) adoptă hotărâri cu caracter de recomandare privind examinarea cererilor formulate 

în adresa acesteia pe domeniul său de competență aferent organizării transportului rutier 

de persoane prin servicii regulate; 

       e) informează Președintele raionului Cimișlia, persoanele interesate și terții ale căror 

drepturi sau obligații pot fi afectate ca efect al soluționării cererilor care îi sunt formulate 



în domeniul său de competență aferent organizării transportului rutier de persoane prin 

servicii regulate;  

       f) prezintă Președintelui raionului Cimișlia sau Consiliului raional Cimișlia, conform 

dreptului discreționar, spre examinare și aprobare prin act administrativ, chestiunile 

aferente organizării transportului rutier de persoane prin servicii regulate care au fost 

obiectul examinărilor de către comisie și care vizează punerea în aplicare a modificărilor 

programului de transport rutier raional Cimișlia sau alte aspecte relevante în acest sens; 

3. Membrul comisiei are obligația de a: 

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

de obiectivitatea deciziilor acestuia; 

2) nu divulgă informație obținută în exercițiul funcțiunii care ar putea prejudicia un 

interes legal personal; 

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

incompatibile cu calitatea de membru; 

4) semnează declarația pe propria răspundere, dacă cauza examinată atinge 

interesele acestuia sau a rudelor sale; 

 

III. MODUL DE CONSTITUIRE A COMISIEI 

 

4. Comisia este compusă din 9 - 13 membri permanenți care activează pe baze 

obștești, numiți prin Decizia consiliului raional, care activează exclusiv pe durata 

mandatului Consiliului raional Cimișlia sau al angajării în instituția din care face parte.  

         5. Membrii comisiei au capacitate deplină de exercițiu, se bucură de respect în 

societate sunt independenți în exercițiul funcției și nu au dreptul să transmită 

împuternicirile lor altor persoane.  

         6. Din componența comisiei fac parte, de regulă:  

a) vicepreședintele sau președintele raionului; 

b) reprezentantul SRL”Gările și Stațiile Moderne”;  

c) reprezentantul Serviciului Fiscal Teritorial;  

d) reprezentantul SA”Drumuri Cimișlia”;  

e) un reprezentant al IP”Cimișlia”  

f) un funcționar din cadrul Direcției Dezvoltare Teritorială; 

g) consilieri raionali;  

         7. Activitatea comisiei este dirijată de către președintele raionului sau 

vicepreședintele raionului care este din oficiu președintele comisiei și activează pe 

perioada exercitării mandatului;  

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

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

interimatul funcției de președinte al comisiei;  

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

a) expirarea termenului pentru care a fost desemnat;  

b) revocare de către Consiliul raional Cimișlia în cazul exercitării neadecvate a 

obligațiilor sau la solicitarea unei majorități simple a membrilor comisiei;  

c) înlocuire de către Consiliul raional Cimișlia în cazul imposibilității de a exercita 

mandatul;  



d) eliberare din proprie dorință (depunerea cererii);  

         10. Calitatea de membru al Comisiei se suspendă în caz de:  

a) incompatibilitate;  

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

 

IV. MODUL DE FUNCȚIONARE A COMISIEI 

 

11. Comisia se convoacă în ședințe ordinare cel puțin o dată în semestru. În caz de 

necesitate, Comisia se convoacă și în ședințe extraordinare.  

12. Ședințele Comisiei sunt publice.  

13. Ședințele Comisiei sunt deliberative, în cazul în care la ele participă cel puțin ½ 

din membri. Iar în cazul neîntrunirii cvorumului necesar, ședința se contramandează.  

14. Examinarea cererilor are loc, de regulă, cu participarea petiționarului sau a 

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

respective care traversează ruta/cursa care urmează să fie aprobată sau operate modificări, 

ori examinarea cererilor respective vizează cetățenii din localitatea/localitățile respective. 

15. La ședința Comisiei, după caz, pot fi invitați să participe și alte persoane.  

16. În urma examinării cererilor Comisia adoptă Hotărâri care trebuie să conțină 

recomandări privind căile de soluționare a problemei abordate.  

17. Deciziile Comisiei se adoptă prin votul a ½ din membri Comisiei prezenți la 

ședință, fiind semnate de către președintele și secretarul comisiei. 

18. Membrii Comisiei pot să-și expună opinia separată, care va fi consemnată în 

anexă la hotărârea adoptată.  

19. Copia Hotărârii Comisiei poate fi expediată petiționarului la solicitare în termen 

de 15 zile de la data emiterii acesteia. 

 

V. DISPOZIȚII FINALE 

20. Regulamentul de activitate al Comisiei privind organizarea transportului rutier 

de persoane prin servicii regulate se aprobă și se modifică de către consiliul raional. 

 

 

 

Secretarul consiliului                                                                       Gheorghe Netedu 
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