
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

din 24 martie 2016                                                               nr.1/40(6/40)-XXV 
  
Cu privire la aprobarea listei operatorilor de 
transport şi a Programului de transport local. 
 
 În temeiul art.4 alin.(1) lit.e) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind 
descentralizarea administrativă”, art.14 al.(2) lit.c) şi art.73 alin.(2) din Legea R.Moldova nr.436-
XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, în baza art.35 alin.(3) din Codul 
Transporturilor Rutiere, aprobat prin Legea R.Moldova nr.150 din 17.07.2014, conform deciziei 
comisiei pentru organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate (proces-verbal 
nr.1 din 27.01.2016), în scopul asigurării unui sistem de transport eficient, luînd în consideraţie 
avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 

 
D E C I D E: 

 
1. Se aprobă Lista operatorilor de transport din oraşul Cahul care deservesc rutele 

regulate (anexa nr.1). 
2. Se aprobă Programul de transport local Cahul (anexa nr.2). 
3. Operatorii de transport vor asigura respectarea programelor de circulaţie stabilite 

conform anexei nr.2. 
4. Primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, de comun acord cu operatorii de transport 

din oraşul Cahul care deservesc rutele regulate, vor examina posibilitatea extinderii rutelor spre 
gimnaziul „S.Rahmaninov”, liceul teoretic „P.Rumeanţev”, Colegiul de Medicină din or.Cahul. 

5. Responsabil de monitorizarea executării prezentei decizii se desemnează secretarul 
comisiei pentru organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate, dna Radu 
Svetlana. 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama primarului orașului 
Cahul, dl Dandiș Nicolae, și comisiei consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul 
pentru servicii comunale infrastructură, construcții, urbanism, funciare, locative, imobil și 
protecția mediului (preşedinte – dl Rența Sergiu). 

 
 

Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Ştefan BRATU 
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.1 
la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 

nr.1/40(6/40)-XXV din 24.03.2016 
 
 
 

L I S T A  

operatorilor de transport din oraşul Cahul care deservesc rutele regulate 
 
 

Nr.  
critic Denumirea întreprinderii Conducător 

1 SRL  „EUROTRANS-SUD” Carp Sergiu 

2 SC „TRANS-SPRINT” SRL Basarab Sergiu 

3 SC „NENIVAL-AGRO” SRL Susanu Dumitru 

4 SA „PAT-8” Talasimov Nicolae 

 
 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

