
 

 
 

 

PROIECT 
D E C I Z I E 
mun. Cahul 

 
Nr. ________                                                                                      din ____________ 2022 
 

Cu  privire  la   constituirea  Comisiei  raionale de  concurs   
privind  acordarea  dreptului  de deservire  a  rutelor  de  pasageri,  
reglementarea  activității  transportului  auto  de  călători   
și  bagaje și  securitatea  circulației  rutiere 
 

În  temeiul  art. 43 din  Legea  privind  administrația  publică  locală  nr. 436/2006,    art. 
38 alin. (3)  din  Codul  transporturilor  rutiere   nr. 150/2014,   Hotărîrii  Guvernului  nr. 
854/2006 cu  privire  la Regulamentul  transporturilor  auto  de  călători  și  bagaje,  Hotărîrii  
Guvernului  nr. 972/2011  cu  privire  la  aprobarea  Planului  de  acțiuni  privind  implementarea  
Strategiei  naționale  pentru  siguranța  rutieră,  ținînd  cont  de  avizul  Comisiei  consultative  de  
specialitate economie,  reforme,  buget,  finanțe  și  relații  transfrontaliere,  Consiliul  Raional  
Cahul  
                                                             DECIDE: 
1. Se  instituie  Comisia  raională  de  concurs  privind  acordarea  dreptului  de  deservire  a  

rutelor  de  pasageri, reglementarea  activității  transportului  auto  de  călători  și  bagaje  și  
securitatea  circulației  rutiere  în  următoarea  componență: 
NEDOV  Ruslan,  preşedintele  comisiei, vicepreşedintele  raionului; 
VDOVICENCO  Valerii, secretarul  comisiei,  specialist  principal,  direcția  construcții  și  
drumuri.  

                                                   Membrii  comisiei: 
OLTEANU  Nicolae,  șef,  Direcția economie  și  agricultură 
CREȚU  Dumitru,  șef interimar, Direcția  construcţii  și  drumuri 
RAILEANU  Lilia,  specialist  principal,  serviciul  juridic  și  resurse  umane 
COZMA  Oleg,  inspector  superior  auto  de  stat  al  Serviciului  supraveghere tehnică  și  
accidente  rutiere al IP Cahul 
SURUCEANU  Oleg,  șef,  SRL „Gările  Auto  Moderne  Cahul”. 

2. Comisia  va  întreprinde  măsuri  necesare  pentru  redresarea  situației  în  domeniul  
transportului  auto  de  călători  și  bagaje,  securității  circulației  rutiere  în  raionul  Cahul. 

3. Se  stabilește  că  în  caz  de  eliberare  a  membrilor  Comisiei  din  funcțiile  deținute, 
atribuțiile  acestora  vor  fi  preluate  de  persoanele  nou  desemnate  în  aceste  funcții. 

4. Controlul  asupra  executării  prezentei  decizii  se  pune  în  sarcina  președintelui  raionului  
Cahul,   Comisiei  consultative  de  specialitate  economie,  reforme,  buget,  finanțe  și  relații  
transfrontaliere,  Comisiei  consultative  urbanism,  construcții,  gospodărie  comunală,  
drumuri,  relații  funciare  și  cadastru. 

 

  Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                                                                                      

      Contrasemnează: 
          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                        Cornelia PREPELIȚĂ 

 

Elaborat: R.Nedov, vicepreședintele raionului Cahul   
Coordonat: N.Dunas, președintele raionului Cahul   
Avizat pentru legalitate: L. Raileanu, șef interimar, Serviciu juridic și resurse umane 
Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional 

REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CAHUL 

 

MD-3909, mun.Cahul, Piaţa Independenţei, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 

 
 
 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ КАХУЛ 

 

МD-3909, мун.Кахул, Пяца Индепенденцей, 2 
 

tel.(299) 3-49-88, fax.(299) 2-20-58 
 



 

 
 

 
 

Notă  informativă 
la  proiectul  de  decizie  „Cu  privire  la   constituirea  Comisiei  raionale 

de  concurs  privind  acordarea  dreptului  de  deservire  a  rutelor  de  
pasageri, reglementarea  activității  transportului  auto  de  călători  și  bagaje 

și  securitatea  circulației  rutiere” 
 
   Pe  parcursul  a  mai  multor  ani,  în  domeniul  transportului,   au  activat  3  
comisii: 
1.) De  concurs  privind  acordarea  dreptului  de  deservire  a  rutelor  suburbane  
de  călători. 
2.) De  acordare  a  dreptului  de  deservire  a  rutelor  suburbane  de  călători. 
3.) Pentru  securitatea  circulației  rutiere.  
 
  Deciziile  Consiliului  raional  de  fondare  a  acestor  comisii  au  fost  adoptate  
în  anii  2007 – 2011,  cu  nenumărate  modificări  pe  parcursul  anilor.   În  
componența  comisiilor  au  fost  incluse  practic  unele  și  aceleași  persoane.                                           
Practica  activității  comisiilor  demonstrează  că  obligațiunile  lor  80  la  sută  se  
dublează.   
   
  În  context  cu  cele  expuse,  prin  prezentul  proiect  se  propune  de  a  forma  o  
singură  comisie,  iar  pentru  evitarea  multiplelor  modificări  a  stabili  că  în  caz  
de  eliberare  a  membrilor  Comisiei  din  funcțiile  deținute,  atribuțiile  acestora  
vor  fi  preluate  de  persoanele  nou  desemnate  în  aceste  funcții. 
   
Dumitru  Crețu, 
Șef  interimar,  
Direcția  construcții și  drumuri                                          

 
 
 


