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~|(Cu privire la desfăşurarea
primei etape a testării tehnice
2010 la autovehiculele
-'autorizate pentru transportul
auto de călători pe rutele de
microbuz municipale
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în scopul organizării şi desfăşurării în condiţii bune a testării tehnice 2010 a
autovehiculelor autorizate pentru transportul auto de călători pe rutele de microbuz
municipale, în temeiul Hotărârii de Guvern nr.1047 din 08.11.1999 „Cu privire la
reorganizarea Sistemului informaţional automatizat „Automobilul" în Registrul de
stat al transporturilor şi introducerii testării obligatorii a autovehiculelor şi
remorcilor acestora", cu modificările şi completările ulterioare, art. 29 alin. (1) lit.
1) şi art. 32 (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia
publică locală", primarul general al municipiului Chişinău DISPUNE:
1. Se stabileşte termenul de desfăşurare a primei etape de testare tehnică 2010
a autovehiculelor autorizate pentru transportul auto de călători pe rutele de
microbuz municipale, în perioada 20 - 28 aprilie 2010.
2. Modul de verificare a stării tehnice a microbuzelor şi autobuzelor, a
aspectului estetic interior şi exterior, inclusiv echiparea acestora, se va efectua în
strictă conformitate cu prevederile Regulilor de testare a autovehiculelor şi
remorcilor acestora.
3. Testarea tehnică va fi efectuată de către staţiile de testare din municipiul
Chişinău, autorizate de Agenţia Transport Auto.
4. Administratorii rutelor de microbuz:
- vor asigura pregătirea parcului rulant pentru susţinerea testării tehnice în
termenele stabilite;
- vor prezenta Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie,
până la*. 13.04.2010, listele materialului rulant ce urmează a fi verificat la testarea
tehnică;
- vor organiza prezentarea microbuzelor şi autobuzelor la staţiile de testare
respective, conform graficelor coordonate cu Direcţia' generală transport public şi
căi de comunicaţie;

- îşi vor asuma responsabilitatea asupra corectitudinii procedurii de
prezentare a autovehiculelor pentru susţinerea testării tehnice şi veridicitatea
datelor introduse în actele referitoare la rezultatele testării tehnice.
5. Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie:
- va ţine un registru privind evidenţa testării tehnice a autovehiculelor
autorizate pentru transportul auto de călători pe rutele municipale de microbuz;
- va organiza controlul asupra desfăşurării testării tehnice şi monitorizarea
acesteia;
- va prezenta, până la 17.05.2010, darea de seamă privind rezultatele primei
etape a testării tehnice 2010;
- va anula permisele de activitate pe traseu şi va scoate din exploatare
unităţile de transport ce nu au fost prezentate sau nu au susţinut testarea tehnică în
termenul stabilit de legislaţia în vigoare, inclusiv permisele de activitate pe traseu
eliberate agenţilor transportatori care nu dispun de vehicule;
- va exclude din exploatare unităţile de transport depistate în urma testării
tehnice ca necorespunzătoare normelor tehnice şi cerinţelor stabilite şi va anula
permisele de activitate ale acestora.
6. Direcţia relaţii publice (dl Vădim Brânzaniuc) va aduce la cunoştinţa
locuitorilor municipiului Chişinău, în termen de 5 zile, prevederile prezentei
dispoziţii, prin intermediul mass-media locale.
7. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-1 asum.
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