
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

        
                                                         

                                 DECIZIE nr. 1/ 

                          din   16 februarie  2018                                   Proiect 
 

 

Cu privire la modificarea Deciziei 

Consiliului raional  nr. 1/5 din 31 martie 2015 

 

 

     În temeiul prevederilor articolelor 43, 46 ale Legii nr. 436 – XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legii nr. 317 din 18 iulie 2003, privind actele normative 

ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu 

modificările și completările ulterioare, examinînd nota informativă, Consiliul 

raional DECIDE: 

 

     1. Se aprobă modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/5 din 31 martie 2015 

„Cu privire la  aprobarea Programului de transport rutier raional Străşeni şi 

instituirea Comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin 

servicii regulate”,  după cum urmează: 

- Anexa nr.2  „COMPONENŢA NOMINALĂ  a  Comisiei privind 

organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate” se 

substituie cu un nou conţinut (se anexează). 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                          __________________                                                               

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                                     Nina RUSU 
 

 

 

VIZAT: 

Serviciul juridic                                                                     Ion Malic 

                                                                                                                                                                      



                                                                                                         Modificată 

                                                                                          prin Decizia Consiliului raional Strășeni  

                                                                                          nr. 1/         din  16 februarie  2018        

                                                                                                       

                                                                                                                 Anexa   nr.2 

                                                                                             la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                                              nr. 1/5 din 31 martie 2015 

 

 

 

COMPONENŢA NOMINALĂ 

a Comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate. 

 

POPA Mihail               - preşedinte al raionului Străşeni, preşedinte al Comisiei 

BUDU Nicolae            - vicepreşedinte al raionului, vicepreşedinte al Comisiei 

ISPAS Tatiana             - specialist principal Serviciul Juridic, secretar al Comisiei 

 

Membri Comisiei 

 

SÎRBU Nicolae                 - șef al Direcţiei economie, construcţii şi politici  

                                           investiţionale. 

HEDEA Rodion                - șef al Serviciului transport şi gospodăria drumurilor 

                                            pe lîngă  Aparatul preşedintelui raionului  

CROITOR Vladimir          - director al S.A. „Drumuri Străşeni” 

NEDELCEVA Ludmila     - şef al filialei Străşeni a ÎS „Gările şi Staţiile Auto” 

MATROSOV Serghei        - inspector superior auto de stat al Secţiei supravegherea    

                                               transportului şi accidentelor rutiere a Inspectoratului de   

                                               Poliţie Străşeni. 

Reprezentantul Direcţiei deservire fiscală Străşeni   

                                           

 

 



Notă informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea Deciziei  Consiliului raional  nr. 

1/5 din 31 martie 2015” 

 

I. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

 Prezentul proiect de decizie a fost elaborat  de Serviciul Juridic din cadrul 

Consiliului raional Strășeni în scopul  eficientizării  activității  Comisiei de  

organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate. 

În conformitate cu Codul Transporturilor rutiere al Republicii Moldova, adoptat 

prin Legea nr. 150 din 17. 07.2014, prevede în articolul 12, alin.1  „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 acest context se propune spre examinare şi avizare proiectul de decizie 

Comisiei consultative de specialitate şi examinare la şedinţa Consiliului raional. 

  II. Fundamentarea economico-financiară 

    Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 

   III. Consultarea publică a proiectului 

     În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a 

consiliului raional  www.crstraseni.md la directoriul Transparența decizională, 

secțiunea Consultări publice ale proiectelor 

 

Șef al Serviciului Juridic                                                      Ion Malic                                                  


