COMISIA PRIVIND ORGANIZAREA
TRANSPORTULUI RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII
REGULATE

Proiect

HOTĂRÎRE NR. 1/1
Din 28 martie 2019

or. Drochia

Cu privire la examinarea cererii operatorului de transport
S.R.L.”VIAL-TUR”, privind sistarea(retragerea) activității pe rutele
regulate SA Drochia-Ochiul Alb și SA Drochia-Sofia.
În temeiul prevederilor Codului transporturilor rutiere nr.150 din 17.07.2014,
potrivit Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje aprobat prin
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 854 din 28.07.2006, Comisia
raională privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de cererea operatorilor de transport S.R.L.”VIAL-TUR”, privind
sistarea(retragerea) activității pe rutele regulate SA Drochia-Ochiul Alb și
SA Drochia-Sofia.
2. Se anunță concurs pentru atribuirea dreptului de deservire a serviciilor
regulate raionale SA Drochia-Ochiul Alb și SA Drochia-Sofia, conform
anexei nr.3 al Regulamentului transporturilor auto de călători și bagaje
aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.854 din
28.07.2006.
3. Se stabilește că, din data de 05.04.2019 și până la atribuirea prin concurs a
serviciilor regulate raionale SA Drochia-Ochiul Alb și SA Drochia-Sofia,
acesta urmează a fi efectuat de către operatorul de transport rutier SC
”Misac Grup” S.R.L., administrator Țarălungă Oxana.
4. Prezenta hotărîre se remite A.A.”Agenția Națională Transport Auto” pentru
operarea modificărilor de rigoare.
Preşedintele Comisiei

Ion DASCAL

Secretarul Comisiei

Sergiu Rusu

COMISIA PRIVIND ORGANIZAREA
TRANSPORTULUI RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII
REGULATE

Proiect

HOTĂRÎRE NR. 1/2
Din 28 martie 2019

or. Drochia

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.
În temeiul prevederilor Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje
aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 854 din 28.07.2006,
Comisia raională privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii
regulate HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de cererea operatorilor 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.
2. Se acceptă/refuză modificarea graficului pe ruta regulată suburbană Drochia
SA - Moara de Piatră după cum urmează:
a. cursa de la orele 10:15 Drochia - Moara de Piatră 11:17 se modifică
cu orele 10:45 Drochia - Moara de Piatră 11:47, orarul de circulație
se anexează.
b. cursa de la orele 13:00 Drochia - Moara de Piatră 14:02 se modifică
cu orele 13:30 Drochia - Moara de Piatră 14:32, orarul de circulație
se anexează.
3. Prezenta hotărîre se remite A.A.”Agenția Națională Transport Auto” pentru
avizare.

Preşedintele Comisiei

Ion DASCAL

Secretarul Comisiei

Sergiu Rusu

COMISIA PRIVIND ORGANIZAREA
TRANSPORTULUI RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII
REGULATE

Proiect

HOTĂRÎRE NR. 1/3
Din 28 martie 2019

or. Drochia

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.
În temeiul prevederilor Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje
aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 854 din 28.07.2006,
Comisia raională privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii
regulate HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de adresarea 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.
2. Se acceptă/refuză modificarea graficului pe ruta regulată suburbană Drochia
Drochia SA – Zgurița după cum urmează:
a. cursa de la orele 10:30 Drochia - Zgurița 11:12 se modifică cu orele
09:30 Drochia - Zgurița 10:12, orarul de circulație se anexează.
3. Prezenta hotărîre se remite A.A.”Agenția Națională Transport Auto” pentru
avizare.

Preşedintele Comisiei

Ion DASCAL

Secretarul Comisiei

Sergiu Rusu

COMISIA PRIVIND ORGANIZAREA
TRANSPORTULUI RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII
REGULATE

Proiect

HOTĂRÎRE NR. 1/4
Din 28 martie 2019

or. Drochia

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.
În temeiul prevederilor Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje
aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 854 din 28.07.2006,
Comisia raională privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii
regulate HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de adresarea 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.
2. Se acceptă/refuză modificarea graficului pe ruta regulată suburbană SA
Drochia- Hăsnășenii Mari după cum urmează:
- cursa de la orele 08:40 Drochia – Hăsnășenii Mari 09:25 se modifică
cu orele 07:45 Drochia – Hăsnășenii Mari 08:20, orarul de circulație
se anexează.
3. Prezenta hotărîre se remite A.A.”Agenția Națională Transport Auto” pentru
avizare.

Preşedintele Comisiei

Ion DASCAL

Secretarul Comisiei

Sergiu Rusu

COMISIA PRIVIND ORGANIZAREA
TRANSPORTULUI RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII
REGULATE

Proiect

HOTĂRÎRE NR. 1/5
Din 28 martie 2019

or. Drochia

Cu privire la examinarea cererii cetățenilor raionului Drochia, veterani ai
luptelor de pe Nistru pentru suveranitatea și integritatea teritorială a
Republicii Moldova.
În temeiul prevederilor Codului transporturilor rutiere nr.150 din 17.07.2014,
potrivit Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje aprobat prin
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 854 din 28.07.2006, Comisia
raională privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de cererea cetățenilor raionului Drochia, veterani ai luptelor de pe
Nistru pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.
2. Se informează senmatarii cererii că, potrivit art.64, alin.(6), al Codului
transporturilor rutiere, aprobat prin Legea Parlamentului Republicii
Moldova nr.150 din 17.07.2014,” Transportul rutier în trafic naţional în
cazul persoanelor ce beneficiază, conform legii, de dreptul la transport
gratuit sau cu înlesniri, cu excepţia copiilor cu vîrsta de pînă la 7 ani, se
efectuează în baza biletului sau abonamentului procurat în modul stabilit,
cu compensarea ulterioară a cheltuielilor de către instituţia în care
activează persoana sau de către organele de asistenţă socială competente,
după caz.”
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se comunică părţilor
interesate.

Preşedintele Comisiei

Ion DASCAL

Secretarul Comisiei

Sergiu Rusu

COMISIA PRIVIND ORGANIZAREA
TRANSPORTULUI RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII
REGULATE

HOTĂRÎRE NR. 1/6
Din 28 martie 2019

or. Drochia

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.
În temeiul prevederilor Codului transporturilor rutiere nr.150 din 17.07.2014,
potrivit Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje aprobat prin
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 854 din 28.07.2006, Comisia
raională privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate
HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de adresarea locuitorilor satului Gribova, privind nerespecatarea
orarului de circulație a operatorului de transport rutier S.R.L”VIAL-TUR”
care deservește ruta regulată Drochia - Gribova.
2. Se obligă agentul transportator S.R.L”VIAL-TUR” ce deserveşte ruta
Drochia - Gribova, să asigure prezentarea la timp a autobuselor în starea
tehnică şi sanitară corespunzătoare, să asigure transportarea călătorilor în
condiţii de siguranţă şi confort, conform orarului aprobat.
3. În cazul neconformării, comisia își rezervă dreptul de a informa
A.A.”Agenția Națională Transport Auto” pentru luare de atitudine.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se comunică părţilor
interesate.

Preşedintele Comisiei

Ion DASCAL

Secretarul Comisiei

Sergiu Rusu

