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DECIZIB nr. 1/5
din 28.01.2020

Cu privire la constituirea Comisiei raionale privind
organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate

in scopul organizdrii transportului rutier de persoane qi bagaje prin servicii regulate pe
teritoriul raionului TeleneEti, finAnd cont de prevederile art. 12 al:-,r. (l) clin Coclul
transpotlurilor rutier, aprobat prin Legea nr. 15012014, afi.65 alin. (l) qi (2) al Legii nr,
10012017 cu privire la actele normative qi p.35 al "Regulamentului transporturilor auto de

cdldtori Ei bagaje" aprobat prin HG nr.85412006, in temeiul art.43 (1), Iit. "i" a I-egii
privind administra(ia publica local6 m.43612006, Consiliul raional

Decide:

l. Se aprobf, constituirea Cornisiei raionale privind organizarca transportului rutier de
persoane prin servicii regulate (in continuare Comisie ), in urmdtoarea componentd:

1.1. Preqedintele comisiei -Vicepreqedintele raionului, Alexandru Isac;
1.2. Secretarul comisiei - qeful Direcliei Economie, Loreti Anton;

Membrii comisiei:
1.3. Consilier raional, Marandici Anton;
1.4. Consilier raional, Costiqanu Natalia;
1.5. Secretarul Consiliului raional, Sergiu Lazfu;
1.6. Specialist principal in probleme .iuridice din cadrLrl aparatului preqedintelui,
Vasile Bulat (prin curnul);
1.7. Reprezentat al agenfilor transportatori auto de persoane, Mihail Ro;ca;
l.8.Ofifer superior auto de stat ai Serviciului Supraveghere Tehnicd qi Accidente
Rutiere din cadrul Inspectoratului de Polifie Teleneqti, Tudor Popovici;
1.9. Sef interimar al Secfiei Construcfii, Gospoddrie Cornunatd qi Drumuri, Vladimir
Ciobanu;

2. in caz de eliberare a rlembrilor Cornisiei din funcliile definute, atribuliile lor in
cadrul Comisiei date vor 1l executate de persoanele noi desernnate in functiile respective,
flr[ a fi emisd o nor-rd deci'zie in acest sens.

3. Se aprobd, Regulamentul de activitate al con-risici raionerlc prir;incl organizarea
transportului rutier de persoane prin servicii regulate contbnn prerrecierilor anexei parte
integrantd a prezentei decizii.



4. Se abrogdDecizia Consiliului Raional nr.7l15 din 02 decernbrie 2010, "Cu privire la
constituirea Comisiei consultative de specialitate pentru reglementarea problernelor in
domeniul transportului inter - rural de cdl[tori qi baga.ie.

5. Executarea prevederilor prezentei decizii se pune in seama vicepreqedintelui
raionului, Alexandru Isac.

6. Prezenta decizie urmeazd a fi adusa la cuno titulzrrilor lirnctiilor vizate. se
publica pe site-ul -1-v-)tlw.,!-gL-eg"q"q-t.i..,r11d , inclusiv j inforn-rativ,,Monitorul de
'fclenesti" qi intr[ in vigoare la data includerii in telor locale.

Preqedintele de qedin{i

Secretarul Consiliului raional
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Anexa nr.1

la Decizia Consiliului raional nr.
1/5 din 28.01.2020

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

prin servicii regulate.

I. Dispozifii generale.
1". Comisia raionalS privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii
regulate (fn continuare - comisia) se instituie in scopul examindrii demersurilor
primiriilor, cetifenilor, agenfilor transportatori depuse in conformitate cu prevederile
legislaliei Republicii Moldova, in scopul exercitdrii funcgiilor previzute de Codul
transporturilor rutiere nr. 150 din 17.07.201,4 9i in conformitate cu Regulamentul
transporturilor auto de cilitori gi bagaje aprobat prin HotdrArea Guvernului nr. 854 din
28.07.2006.

2' Comisia, numitl prin Decizia Consiliului raional reglementeazd, controleazl gi
monitorizeazi activitatea de sistematizare a circulaliei pe drumurile publice, proprietdlii
publice gi private, proteclia mediului inconjurdtor, precum gi a drepturilor gi intereselor
legitime ale persoanelor in acest domeniu.

II. Obiectivele Comisiei

3. Comisia igi desfSgoari activitatea avAnd drept obiectiv asigurarea respectdrii condigiilor
adecvate principale de efectuare pe teritoriul raionului a transporturilor de cdlltori
[pasageri) 9i bagaje cu mijloacele de transport auto, hotXrArile comisiei fiind obligatoriu
pentru agenlii transportatori precum gi pentru intreprinderile, instituliile , organizaliile gi
persoanele care beneficiazd de serviciile transportului auto, in cea ce fine de competenla
acesteia gi nu contravine acelor normative, comisia activeazl in strictl corespundere cu
prezentului regulament actele normative in vigoare gi acordurile internafionale la care
Republica Moldova este parte, asigurAnd securitatea circulaliei gi siguranla pasagerilor,
protecfia mediului, cultura deservirii pasagerilor gi integritatea bagajelor.

III. Funcgiile comisiei.
4. Pentru realizarea sarcinilor sale comisia raionalS indeplinegte urmltoarele f,unctii

principale:
a) examineazi demersurile/cererile in domeniul sdu de competentd;
b) soliciti informaliile necesare solufiondrii problemei de la serviciile abilitate cu aceastl

funclie;
c) atrage speciali;tii practicieni pentru consultagii in vederea asiguririi solutionlrii

obiective a demersurilor;
d) adoptl hotirAri privind examinarea demersurilor;
e) informeazi organele competente despre hotrrarire adoptate.
0 prezinti pregedintelui raionului dupl caz Consiliului raional spre examinare gi

aprobare chestiunile privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii
regulate.



g) adoptarea deciziilor privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii
regulate numai dupi delegarea de atribulii comisiei date prin decizia Consiliul raional.

h) Organizarea gi desfSgurarea concursului de atribuire a rutelor/ curselor incluse in
programul de transport rutier raional in cadrul gedintrelor publice de atribuire,

5, Membrul comisiei are obligalia de a:

a) se abline de la fapte, care ar discredita comisia ori ar putea provoca indoieli fagl de
obiectivitatea deciziilor acestuia;

b) nu divulga informalia ob;inuti in exerciliul funcfiunii, care ar putea prejudicia un
interes legal personal, sau datele cu caracter personal cu care ar putea lua cunogtintd in
exerciliul funcfiei;

c) se abline de la orice activitate, care ar putea genera conflict de interese sau actiuni
incompatibile cu calitatea de membru;

d) se abgine de la participarea la votare, dacd cauza examinatl atinge interesele acestuia
sau a rudelor sale.

IV. Modul de constituire a comisiei.
6. Comisia este compusl din 9 membri permanenli care activeazd pebazd ob;testi, nurniti
prin Decizia Consiliului raional, care activeazl exclusiv pe durata mandatului Consiliului
raional .

7. Membrii comisiei au capacitate deplini de exerci!iu, se bucurl de respect in societate;
sunt independenli in exerciliul funcliunii gi nu au dreptul sI transmitd imputernicirile lor
altor persoane.

B. Din componenfa comisiei fac parte, de regulS;
a) vicepre;edintele raionului pe probleme economice,
b) reprezentantul agenlilor economicitransportatoriauto,
c) reprezentant al Inspectoratului de Poli!ie Telene;ti,
d) ;eful direcliei economie,
e) specialistul in probleme juridice din cadrul aparatului pregedintelui raionului,
0 specialigti gi angajali ai consiliului raional,
g) consilieri raionali,

9, Activitatea comisiei este dirijatl de vicepregedintele raionului care este din oficiu
pregedintele comisiei, si activeazA pe perioada exercitdrii mandatului.
10. in cazul lipsei temporare sau imposibilitllii de exercitare a obligafiilor,
vicepregedintele va desemna un membru al comisiei, care va asigura interimarul.
Ll. Secretarul comisiei are competenla de :

a) pregdtirea documentelor necesare convocdrii gedinfelor com isiei;
b) intocmirea proiectului ordinii de zi a gedinlei [gi a listei invitafilor);
c) intocmirea procesului verbal al gedinfelor Comisiei;
d) redactarea hotirArilor Comisiei gi prezentarea lor spre semnare; asigurarea
comunicirii hotlrArilor celor interesali, in termen de 3 zile de la data la care a avut loc
gedinla Comisiei;
e) primirea gi distribuire corespondenlei destinate Comisiei,

12, Calitatea de membru al comisieiinceteazl in caz de:
a) expirare a termenului pentru care a fost desemnaU
b) revocare, in cazul exercitlrii neadecvate a obligaliilor sau la solicitarea unei

majoritSli simple a membrilor comisiei;
c) inlocuire, in cazul imposibilitdlii de a exerci[a mandatul;
d) eliberarea din propria dorin!d (depunerea cererii);



13. Calitatea de membru al comisiei se suspendl in caz de;
eJ incompatibilitate;

0 depunere de cltre membru a cererii continAnd temeiul suspenddrii;

V, Modul de funcfionare a comisiei.
14. Comisia se convocd in gedinle ordinare cel pulin odatl in semestru. in caz de necesitate
comisia se convoci ;i in ;edinle extraordinare.
15. $edinfele comisiei sunt publice.
1,6. $edingele comisiei sunt deliberative in cazul in care la ele participl cel pufin L/z din
membri desemnafi, iar in cazul neintrunirii cvorumului necesar, gedinla urmeazl a fi
amAnatS.

17' Examinarea demersurilor/cererilor are loc, de regulS, cu participarea petifionarului sau
reprezentantului acestuia, precum gi a primarului/primarilor din localitatea/localitigile
respective care traverseazA ruta/cursa care urmeazd sd fie aprobati sau modificatS, ori
examinarea demersurilor/chestiunilor respective vizeazd cetltenii din
localitatea/localitilile respective.
18. La gedinla comisiei, dupd caz, pot fi invitali sd participe gi alte persoane.
19' in urma examinlrii demersurilor comisia adoptd hotdriri care trebuie si contini
dispozi!ii recomandirii privind cdile de solulionare a problemei abordate,
20. HotdrArile Comisiei vor avea caracter consultativ privind organizarea transportului
rutier de persoane in raion.
21,. HotdrArile comisiei se adoptl prin votul alz din membrii comisiei prezen!i la;edin!I,
fiind semnate de citre pregedintele si secretarul comisiei.
22. Membrii comisiei pot expune opinia separatS, care va fi consemnatd in anexd la
hotirArea adoptatS.

23. HotdrArile comisiei se transmit spre examinare gi servesc drept temei pentru
aprobarea Dispoziliilor/Deciziilor conform competenlelor de cltre pre;edintele
raionului/Consiliul raional in domeniul transportului rutier de cilitori gi bagaje din
teritoriul raionului Telenesti.

vr. DrsPozrTlr FTNATE

24. Comisia are obligalia sd asigure un tratament egal qi nediscriminatoriu, intr-un rnediir
concuren{ial qi transparent, pentru to}i operatorii de transport rutier.


