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Cu privire la constituirea Comisiei raionale
pentru transporturi regulate de pasageri şi
bagaje în raionul Hînceşti

Întru ridicarea nivelului de deservire a populaţiei cu transport auto, stabilirea
unui sistem viabil de colaborare autorităţilor administraţiilor publice locale de
nivelul I şi II cu agenti transportatori, pornind de la domeniile de activitate ale
autorităţilor locale stabilite în art.4. alin.(2), lit.d) din Legea Republicii Moldova
nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, în temeiul
art.1. ale Legii menţionate şi art.43. alin.(1), lit.i) din Legea Republicii Moldova
nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală Cosiliul raional
Hînceşti D E C I D E:
1. Se constituie Comisia raională pentru transporturi regulate de pasageri şi
bagaje în următoarea componenţă:
Preşedintele Comisiei:
Grigore COBZAC – Preşedintele raionului Hîncești.
Secretarul Comisiei:
Petru TULUŞNIUC – specialist principal, Secţia Construcţii,
Gospodărie Comunală şi Drumuri.
Membrii Comisiei:
Nicolae ORHIAN – şeful Secţiei Construcţii,Gospodărie Comunală şi
Drumuri;
Igor BOTNARU – șeful Secţiei Administraţia Publică, probleme de
secretariat și protocol;
Alexandru GABORA – şeful Secţiei Poliţia Rutieră al Comisariatului
Raional de Poliţie Hînceşti;
Sergiu TENTIUC – inspector in cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe
raionul Hînceşti;
Vladimir BLIŞCEAC – consilier raional;
Grigore CIUBOTARU – consilier raional;
Octavian GĂLĂŢEANU – consilier raional;
Ion BUNDUCHI – consilier raional.

2. Comisia se abilitează cu dreptul de organizare a transporturilor regulate de
pasageri şi bagaje respectiv a concursurilor pentru atribuirea dreptului de deservire
a rutelor (curselor) regulate de pasageri şi bagaje pe teritoriul raionului Hînceşti.
3. Se statuează că activitatea Comisiei raionale pentru transporturi regulate de
pasageri şi bagaje se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului
transporturilor auto de călători şi bagaje aprobat prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 854 din 28 iulie 2006.
4. Se stabileşte că în cazurile eliberării din funcţie a persoanelor care fac parte
din componenţa Comisiei, atribuţiile acestora în cadrul Comisiei vor fi exercitate de
persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fară adoptarea unei noi decizii.
5. Responsabilitatea pentru executarea prezentei decizii se pune în sarcina dlui
Grigore COBZAC, Preşedintele raionului Hînceşti.

Preşedintele şedinţei

Anatolie LOGHIN

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului raional

Dorian TAȘCĂ

