
COMISIA PRIVIND ORGANIZAREA  

TRANSPORTULUI RUTIER  DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE 
 

 

ORDINEA DE ZI  

a şedinţei comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii 

regulate 

 

 

   Din  28 martie 2019                                   1000, sala de ședințe 

                                                                                       Consiliul raional Drochia 

 

1. Cu privire la examinarea cererii operatorului de transport S.R.L.”VIAL-TUR”, privind 

sistarea activității pe rutele regulate  SA Drochia-Ochiul Alb și SA Drochia-Sofia. 

Raportor: Rusu Sergiu, secretarul comisiei, specialist principal, Secţia construcții și 

gospodăria drumurilor, Aparatul preşedintelui raionului. 

 

2. Cu privire la examinarea cererii operatorului de transport S.R.L.”VIAL-TUR”, privind 

modificarea orelor de plecare din GA Drochia a curselor  de la orele 10:15 la 10:45 și de 

la orele 13.00 la 13.30 de pe ruta regulată suburbană Drochia SA - Moara de Piatră. 

Raportor: Rusu Sergiu, secretarul comisiei, specialist principal, Secţia construcții și 

gospodăria drumurilor, Aparatul preşedintelui raionului. 

 

3.   Cu privire la examinarea demersului  Primarului s.Zgurița, raionul Drochia, dl Victor 

Guțu și a operatorului de transport  SC ”Misac Grup” S.R.L., privind modificarea orelor 

cursei 10.30 Drochia – Zgurița 11.12 la orele 09.30 Drochia – Zgurița 10.12, de pe ruta 

regulată Drochia SA – Zgurița. 

Raportor: Rusu Sergiu, secretarul comisiei, specialist principal, Secţia construcții și 

gospodăria drumurilor, Aparatul preşedintelui raionului. 

 

4. Cu privire la demersul operatorului de transport rutier S.R.L.”DIAV-TUR” care 

deservește ruta regulată Drochia - Hăsnășenii Mari, privind modificarea orelor de pornire 

a cursei de la orele 08.40 din GA Drochia la orele 07.45. 

Raportor: Rusu Sergiu, secretarul comisiei, specialist principal, Secţia construcții și 

gospodăria drumurilor, Aparatul preşedintelui raionului. 

 

5. Cu privire la examinarea cererii cetățenilor raionului Drochia, veterani ai luptelor de pe 

Nistru pentru suveranitatea și  integritatea teritorială a Republicii Moldova. 

Raportor: Rusu Sergiu, secretarul comisiei, specialist principal, Secţia construcții și 

gospodăria drumurilor, Aparatul preşedintelui raionului. 

 

6.   Cu privire la adresarea unui grup de cetățeni, locuitori ai s.Gribova, membri ai grupului 

de inițiativă GRIBOVA PUNE UMĂRUL,  privind, înbunătățirea accesului cetățenilor 

satului Gribova la servicii de transport public. 

Raportor: Rusu Sergiu, secretarul comisiei, specialist principal, Secţia construcții și 

gospodăria drumurilor, Aparatul preşedintelui raionului. 

 


