
 Proiect 

 DECIZIE nr. _____ 

din _____ februarie  2016 

 
Cu privire la deschiderea şi modificarea  

unor rute de transport suburbane 

 

 Aferent demersurilor S.A. „Baza de tpansport Auto-7” din or. Ştefan Vodă nr.36 din 23.11.2015,  „Sib Trans 

Prim” S.R.L. din or. Chişinău nr.08 din 26.11.2015, „CONFORT-TRANS” S.R.L. din s. Carahasani nr.1            

din 18.12.2015, Î.I.„Oprea Valeriu” din s. Crocmaz nr.22 din 22.12.2015 și proceselor verbale nr. 11 din 

27.11.2015 și nr.12 din 24.12.2015 al Comisiei raionale pentru reglementări în domeniul transportului auto de 

călători, precum și avizelor Ministerului Transportului și Infrastructurii Drumurilor nr. 02/8-1761 din 

30.12.2015, nr. 02/8-189 din 09.02.2016. 

 În conformitate cu art.35 alin.(3) și art.37 alin. (1) din Codul transporturilor rutiere, aprobat prin Legea                

nr.150 din 17.07.2014.  

 În baza art. 43 al. (2) şi art. 46  din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul raional Ştefan Vodă DECIDE: 

1. Se permite S.A. ,,Baza de Transport Auto nr. 7”, cu adresa juridică: or. Ştefan Vodă, sectorul Industrial,                 

după cum urmează: 

1.1. deschiderea serviciului regulat: Talmaza 07:30 - Ştefan Vodă 12:45, prin s. Cioburciu, zilnic, cu excepția 

zilei de duminică;  

1.2. modificarea orei de pornire din s. Olăneşti de la 11:45 la 09:45 pentru serviciul regulat                                       

Ştefan Vodă 07:00 - Olăneşti 11:15, în ziua de duminică; 

1.3. modificarea orei de pornire din s. Olăneşti de la 11:00 la 09:30 pentru serviciul regulat                                         

Răscăieţi 07:00 - Olăneşti 11:00, în ziua de duminică; 

1.4. modificarea orei de pornire din s. Olăneşti de la 11:00 la 09:00 pentru serviciul regulat                                                    

Căplani 06:30 - Olăneşti 11:00, în ziua de duminică;  

1.5. modificarea orei de pornire din s. Olăneşti de la 10:45 la 09:30 pentru serviciul regulat                                               

Crocmaz 07:15 - Olăneşti 10:45, în ziua de duminică; 

1.6. modificarea orei de pornire din s. Olăneşti de la 10:30 la 09:00 pentru serviciul regulat                                  

Palanca 07:00 - Olăneşti 10:30, în ziua de duminică; 

1.7. modificarea orei de pornire din s. Olăneşti de la 11:00 la 09:30 pentru serviciul regulat                                              

Carahasani 07:00 - Olăneşti 11:00, în ziua de duminică; 

2. Se permite „CONFORT-TRANS” S.R.L”. cu adresa juridică în s. Carahasani, str. Mihai Eminescu, 31,                      

după cum urmează: 

2.1. deschiderea serviciului regulat  Carahasani 07:30 - Olăneşti 10:00, în ziua de duminică;  

2.2. deschiderea serviciului regulat  Olăneşti 07:50 - Ştefan Vodă 18:00, zilnic; 

2.3. deschiderea serviciului regulat  Purcari 07:00 - Olăneşti 10:30 , în ziua de duminică;  

2.4. deschiderea serviciului regulat  Ştefan Vodă 10:00 - Talmaza 10:40, zilnic, cu excepția zilei de duminică;. 

3. Se permite „Sib Trans Prim” S.R.L. cu adresa juridică or. Chişinău, str. Liviu Deleanu, 3, deschiderea rutei 

regulate Căplani 06:00 - Olăneşti 10:00, în ziua de duminică;. 

4. Se permite Î.I. „Oprea Valeriu”, cu adresa juridică în s. Crocmaz, r. Ştefan Vodă, după cum urmează: 

4.1. deschiderea serviciului regulat  Crocmaz 07:30 - Olăneşti 09:45, în ziua de duminică; 

4.2. deschiderea serviciului regulat  Purcari 07:30 - Olăneşti 10:00, în ziua de duminică;  

5. Direcţia economie şi atragerea investiţiilor, în persoana doamnei Adelina Barbăneagră, în termen de 10 zile 

va aduce la cunoştinţă Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor despre deschiderea şi 

modificarea unor rute de transport suburbane aprobate în prezenta decizie.  

6. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Alexandru Pavlicenco, vicepreşedintele raionului. 

7. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă: 

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de stat; 

Direcţiei economie şi atragerea investiţiilor; 

Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor;  

Agenților economici enumerați;  

Prin publicarea pe pagina web și Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă. 

Preşedintele şedinţei                                                                                                  
Contrasemnează:  

Secretarul Consiliului raional                                                                                                  Ion Ţurcan  

 
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN  VODĂ 


