
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIONUL CĂUŞENI 

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 6/12
din 29 septembrie 2021

Cu privire la anunţarea concursului şi instituirea Comisiei 

de concurs pentru atribuirea dreptului de deservire a rutelor 

regulate urbane de călători pe teritoriul or. Căuşeni

în baza art. 18 din Legea cli privire la actele norm ative nr. 100 din 

22.12.2017,

în conform itate cu Regulile de atribuire prin concurs a dreptului de deservire a 

rutelor regulate de călători pe teritoriul or. Căuşeni aprobat sub formă de Anexa nr. 

2 la Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje aprobat prin Decizia 

Consiliului Orăşenesc Căuşeni nr. 13/16 din 08. 12. 2006,

în temeiul art. 3, art. 4 (1), lit. e) din Legea privind descentralizarea 

administrativă nr. 435 -  XVI din 28 decembrie 2006,

art., 3, 5 (1), 7, 10, 14 (3), 19 (3), 20 (5) din Legea privind administraţia 

publică locală nr. 436 -  XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, 

DECIDE:

1. Se anunţă concurs pentru atribuirea dreptului de deservire a rutelor regulate 

de călători pe teritoriul or. Căuşeni, pe un term en de 5 ani, după cum urmează:

- ruta expres nr. 1: str. Alexei M ateevici -  Gara feroviară prin str. Tighina;
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- ruta nr. 2: str. M alul Ştirbului - Gara feroviară prin str. Alba Iulia;
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ruta nr. 3: str. Păcii (S.A. ’’D rum uri”) - Gara feroviară prin str. l ighina;



- ruta nr.4: str. Valea Hîrtopului -  Poleanicikin - Valul lui Traian prin str. 

Tighina;

- ruta expres nr. 7: str. Ciocana -  prin Gara feroviară - Alba Iulia;

2. Concursul pentru atribuirea dreptului de deservire a rutelor regulate de 

călători pe teritoriul or. Căuşeni se va desfăşura pe data de 01.11.2021.

3. Se instituie Comisia de concurs pentru determinarea cîştigătorului 

concursului privind atribuirea dreptului de deservire a rutelor regulate de 

călători pe teritoriul or. Căuşeni, în componenţa:

Preşedinte: Anatolie Donţu, prim ar al or. Căuşeni;

Secretar: Pavel Dărănuţă, specialist, Prim ăria or. Căuşeni;
*

M embri: Repeşciuc Aurelia, consilier, Consiliul orăşenesc Căuşeni;

Josan Natalia, consilier, Consiliul orăşenesc Căuşeni;

Gogu Andrei, consilier, Consiliul orăşenesc Căuşeni;

M ihalachi Vladimir, consilier, Consiliul orăşenesc Căuşeni;

Ostaş Valeriu, consilier, Consiliul orăşenesc Căuşeni.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina prim arului or. 

Căuşeni, Anatolie Dontu.
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5. Prezenta decizie poate fi contestată, conform prevederilor art. 19, 164 (1), 

165 (1), 166 din Codul adm inistrativ al Republicii M oldova cu cerere prealabilă, în 

term en de 30 de zile de la data comunicării, la Consiliul orăşenesc Căuşeni cu
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sediul pe adresa: or. Căuşeni, str. M. Radu, 3.
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In cazul dezacordului cu răspunsul la cererea prealabilă poate fi contestată, 

în term en de 30 zile de la data comunicării, la judecătoria Căuşeni, sediul central,
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pe adresa: or. Căuşeni, str. Ştefan cel M are şi Sfânt, nr. 86. Ш |®-| щfâol WJMfciH s t6. Prezenta Decizie se comunică: • Ц  ь 1 / V

- M em brilor Comisiei de concurs;
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- Oficiului Teritorial Căuseni al Cancelariei de Stat si se aduce la cunoştinţă
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publică prin intermediul plasării pe pagina web a Prim ăriei oraşului Căuseni şi 

includerii în Registrul de stat a actelor locale cu publicarea în Monitorul Oficial.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu
CONTRASEM NEAZĂ

CONSILIULUI ORĂŞENESC 
Ala Cucoş-Chiseliţa
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