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D E C I Z I E
or.Hincesti

din 19 decembrie 2013 nr. 07/32

Cu privire la implementarea
Sistemului automatizat de supraveghere
a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”
pe drumurile publice ale raionului Hînceşti

În temeiul art.43 alin.(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006, art.4, alin.(2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din
28.12.2006, Hotărârii Guvernului nr.40 din 17.01.2012 cu privire la aprobarea Concepţiei
Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”, Ordinului
Ministerului Afacerilor Interne nr.160 din 15.05.2013 „Cu privire la organizarea proceselor de
implementare, mentenanţă şi dezvoltare a Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei
rutiere „Controlul traficului”, Consiliul Raional, DECIDE:

1. Se ia act de nota cu privire la implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a
circulaţiei rutiere „Controlul traficului” pe drumurile publice ale raionului Hînceşti (se
anexează);

2. Se acceptă implementarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere
„Controlul traficului” pe drumurile publice ale raionului Hînceşti;

3. Se desemnează Preşedintele raionului, responsabil pentru inițierea şi desfăşurarea procedurii
de achiție publică a serviciilor de monitorizare a traficului rutier (confo rm Vocabularului de
achiziţii publice Cod CPV 63712710-3 „Servicii monitorizare a traficului”);

4. Se împuterniceşte Preşedintele raionului, să semneze din numele Consiliului raional
Hînceşti, contractul de achiziţionare a serviciilor de monitorizare a traficului rutier cu
operatorul economic câştigător, după coordonarea acestuia cu Consiliul;

5. Despre executarea prezentei decizii, Consiliul raional va fi informat anual în trimestru I pe
parcursul anilor 2014-2017 de către preşedintele raionului;

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui raionului Hînceşti, dlui
Grigore COBZAC.

Preşedintele şedinţei            Ion TONU

Contrasemnează:
Secretar interimar

  al Consiliului raional Hîncești Igor BOTNARU


