
REPUBLICA M OLDOVA  
RAIO NUL CĂUŞENI 

CO NSILIUL O RĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr. 8/20
din 26 noiem brie 2021

Cu privire la aprobarea procesului - verbal al 

Comisiei pentru atribuirea dreptului de deservire 

a rutelor urbane de călători pe teritoriul or. Căuşeni

/V

In baza raportului prezentat de preşedintele comisiei pentru atribuirea 

dreptului de deservire a rutelor urbane de călători pe teritoriul or. Căuşeni, Anatolie 

Donţu,

art. 4 (1), lit. e), din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 -  

XVI din 28.12.2006,

în tem eiul art. 14 (1), (3), 19 (3), 20 (5) din Legea privind adm inistraţia 

publică locală nr. 436 -X V I din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, 

DECIDE:

l.Se aprobă procesul-verbal nr. 1 din 01.11.2021 al comisiei pentru atribuirea 

dreptului de deservire a rutelor urbane de călători pe teritoriul or. Căuşeni.

2 .Se recom andă primarului or. Căuşeni, Anatolie Donţu, de a încheia contract de 

prestare a serviciilor de transport, pe un term en de cinci ani:

2.1 cu S.A.” BTA-36,, pentru deservirea rutelor regulate de călători în raza or. 

Căuşeni;

ruta nr.3: sect. str. Păcii ( S.A. ” Drumuri,,) -  Gara feroviară prin str. Tighina.

2.2 cu SRL ’’Dărănuţă A uto” pentru deservirea rutelor regulate de călători în raza 

or. Căuşeni;

ruta nr. 2: str. M alul Ştirbului, Gara Feroviară prin str. Alba- Iulia : 

rutanr. 7 (expres): sect. str. Ciocana -  Gara Feroviară prin str.



2.3 SM ’’Autobuz Expert” pentru deservirea rutelor regulate de călători în raza or.

Căuseni;
?

rutanr. 4: str. Valea Hîrtopului-Valul lui, Trăian prin str. Tighina;

3. Se stabileşte, că deservirea rutelor se v-a efectua prin m ijloacele de transport, 

prezentate la comisia pentru atribuirea dreptului de servire a rutelor urbane de 

călători pe teritoriul or. Căuşeni.

4. Se deleagă primarului or. Căuşeni dreptul privind modificarea, în cazuri 

excepţionale (caz fortuit şi de forţă majoră), a traseelor de parcurs a rutelor 

sus menţionate.
9

5. Se obligă companiile de transport, anual, în lunile ianuarie şi iulie să prezinte 

rapoarte privind m odernizarea serviciilor prestate.

6. Prezentadecizie se comunică:

- S.A. ’’BTA-36”

- SRL ’’Dărănută Auto”
9

- SM ’’Autobuz Expert”

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicei M oldova.

- M onitorul Oficial al Republicii M oldova şi se aduce la cunoştinţă public prin

intermediul plasării pe pagina web a Primăriei oraşului Căuşeni şi includerii în

Registrul de stat alactelor locale.

PREŞEDINTELE 
ŞEDINŢEI 

Sergiu Gogu
CONTRASEM NEAZĂ 
RUL CONSILIULUI ORĂŞENESC 

Ala Cucoş-Chiseliţa


