REPUBLICA

MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
COMISIA DE CONCURS PENTRU ATRIBUIREA DREPTULUI
LA DESERVIREA RUTELOR REGULATE MUNICIPALE
COMUNICAT INFORMATIV
AL COMISIEI DE CONCURS PENTRU ATRIBUIREA
DREPTULUI LA DESERVIREA RUTELOR REGULATE
MUNICIPALE
Prin prezentul, se anunţă desfăşurarea concursului de desemnare a
administratorilor rutelor regulate municipale de microbuz.
nr. 101
nr. 102
nr. 103
nr. 104
nr. 105.
nr. 107
nr. 108
nr. 109.
nr. 110
nr. 111.

str. Independenţei – or. Durleşti (str. Caucaz)
str. M.Eminescu – str. Grenoble
str. Liviu Deleanu – str. Tudor Strişcă
bd. Dacia – str. V. Belinski
str. Bucovinei – str. Bulgară
com. Bubuieci (str. Serelor) – str. Pietrarilor
str. Grenoble – str. Mesager
str. M.Sadoveanu – şos. Hînceşti (motel)
str. Studenţilor – str. Mioriţa
Calea Orheiului- str. Pruncul
magazinul . “METRO” (Piaţa Auto)
nr. 112 str. N.Testemiţeanu – str. Studenţilor
nr. 113 str. M.Sadoveanu – magazinul “MERTO -2”
nr. 114 srt. Mirceşti – str. Melestiu
nr. 115. str. Pietrarilor – str. Alba –Iulia
nr. 116 str. A.Mateevici – str. Industrială (firma “Resan”)
nr. 117. şos. Hînceşti – str. Vadul lui Vodă
nr. 118 or. Sîngera – str. Ismail
nr. 119 bd. Cuza –Vodă – str. Studenţilor
nr. 120 şos. Hînceşti – şos. Munceşti
( Schinoasa II) (Parcul de troleibuze nr. 2)

nr. 121 com. Bubuieci – str. Alba –Iulia
nr. 122/A str. Alba- Iulia – bd. Dacia
nr. 123. str. Bucovinei – str. Pruncul (Piaţa Auto)
nr. 124. str. Alba – Iulia – or. Durleşti (uzina “Aschim”)
nr. 125. str. N.Testemiţeanu – or. Durleşti
(Institutul Oncologic) (str. N.Testemiţeanui)
nr. 126 str-la Studenţilor – sat. Dumbrava (str. Ioan Botezătorul)
nr. 127 str. Doina – str. Gr. Alexandrescu
nr. 129 str.M.Sadoveanu – sat. Dumbrava
(str. Durleşti)
nr. 130 str. Bulgară – or. Vadul lui Vodă
nr. 131 str. Bulgară – or. Vadul lui Vodă
nr. 132 str. Doina – str. Bulgară
nr. 134. str. Doina – str. Bulgară
nr. 135. Piaţa D.Cantemir – s. Truşeni
nr. 136. Piaţa D.Cantemir – or. Vatra
nr. 137 str. Bălănescu – com. Bubuieci
nr. 140 str. Bucovinei - com. Stăuceni
nr. 145 str. Alba –Iulia – şos. Balcani (vile)
nr. 151 str. Cojocarilor – s. Tohatin – s.Cheltuitor
nr. 152. şos. Balcani – str. Transnistria
nr. 154. str. Valea Crucii – Universitatea Agrară
nr. 155 str. Bucovinei – str. Mioriţa
nr. 157 com. Floreni Aleea Gării
nr. 159. str. Meşterul Manole – com. Budeşti
nr. 160 str Grenoble, 200 – str.Liviu Deleanu
nr. 162 str. Doina – str Bulgară
nr. 163. str. M.Sadoveanu – str. Grădina Botanică
nr. 165. str. Ismail – Aeroport
nr. 166 str Bucovinei - Valea Crucii
nr. 169. str. Maria Drăgan – or. Codru (str. Prepeliţei)
nr. 171 str. Salcîmilor – or. Vatra – ( str. Iu. Gagarin)
nr. 172. str. Alba Iulia – Gara Auto Nord
nr. 173 or. Codru – Centrul Comercial “Calea Basarabiei”
nr. 174. str. Gh. Codreanu – magazinul “METRO”2
nr. 175 str. Băcioii Noi – str. Zimbrului (Complexul turistic Doina)
nr. 176. Calea Orheiului - str. Pietrarilor (magazinul “METRO”)
nr. 180. str. Doina – or. Durleşti (policlinica)
nr. 184 str. Constructorilor – str. Burebista

nr. 185. str. Grenoble – or. Durleşti (cimitir)
nr. 188 bd. Traian – str. Mitropolit G.Bănulescu – Bodoni
nr. 189 str. Ceucari – str. N.Testemiţeanu
nr. 190 com. Stăuceni – str. Gh. Caşu (Spitalul Feroviarilor)
nr. 191. str. Bucovinei – str. Gheorghe Caşu
nr. 192. str. Mihai Viteazul (magazinul Orhei)
nr. 193. str. V.Korolenco – sat. Dumbrava (str. Drumul Viilor)
nr. 32 . Piaţa Cantemir – s. Ghidighici (Sărături)
Pentru a participa la concurs, persoanele juridice vor prezenta pînă la
data 28 aprilie 2009 ora 17:00 la Primăria municipiului Chişinău (bir.18)
o cerere de model stabilit, la care se vor anexa următoarele acte:
- Copia certificatului de înregistrare a agentului economic şi a
statului;
- Copia documentelor care atestă dispunerea de bază tehnicomaterială sau de contractul de deservire tehnică şi de reparare a
vehiculelor şi de teritoriul pentru depunere la parcare a acestora;
- Copia raportului de verificare tehnică ale vehiculelor;
- Cerificat care confirmă lipsa datoriilor faţă de organele fiscale;
- Certificat cu privire la numărul accidentelor rutiere de către şoferii
întreprinderii (din vina acestora) pentru perioada de ultimele 12
luni.
Cererea –model privind atribuirea dreptului la deservirea rutei regulate
municipale se eliberează de către Direcţia generală transport public şi căi
de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău (str. S.Lazo,18).
La concurs nu sunt admişi agenţii transportatori:
a)
care în ultimul an de activitate au comis încălcări, în urma
cărora le-a fost retras dreptul de deservire a uneia dintre
rutele atribuite anterior;
b)
care au datorii fiscale;
c)
în actele cărora au fost depistate date eronate.
Agentul economic va prezenta setul de documente enumerate pentru
fiecare număr de rută (separat) într-un plic sigelat, ştampilat.
Contractul de administrare a rutei se va încheia pe o perioadă de 10 ani.

Concursul va avea loc la 12 mai 2009, ora 10:00, pe adresa: Primăria
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 83.
Pentru informaţii suplimentare referitor la depunerea actelor şi a
cererilor, vă puteţi adresa la Direcţia generală transport public şi căi de
comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău (str. S.Lazo, 18), panoul
publicitar din cadrul Direcţiei , sau la numerele de telefon: 20 16 35; 20
46 80; 20 46 60; 20 46 61.
Pentru alte informaţii:
Primăria municipiului Chişinău (Comisia de concurs a dreptului la
deservirea rutelor regulate municipale), bir. 18, tel: 20 16 35.
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