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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
DISPOZIIE
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Având în vedere demersul primăriei comunei Grătieşti privind ameliorarea
situaţiei la transportarea populaţiei comunei cu autobuzele rutelor nr.10 şi nr.28 şi
deservirea acestor rute cu alt agent economic care dispune de numărul necesar de
autobuze, avizul pozitiv al Î.M. „Parcul urban de autobuze" pe problema dată,
demersul S.R.L. „Ruta-Prim", în temeiul art. 4 (3) din Legea nr. 1194-XIII din
21.05.1997 „Cu privire la transporturi", pct. 29 din Regulamentul transporturilor
auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
nr. 854 din 28.07.2006, Strategia de dezvoltare a transportului public urban în
municipiul Chişinău, aprobată prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 48/7
din 15.06.2006, art. 29 alin. (1) lit. 1) şi art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală", primarul general al municipiului
Chişinău DISPUNE:
1. Se stabileşte, cu titlu de experiment, începând cu 01.04.2010, deservirea
integrală a populaţiei din comuna Grătieşti şi satul Hulboaca cu rutele nr.10 „Str.
Vasile Alecsandri
corn. Grătieşti (str. Prieteniei)" şi nr.28 „Str. Vasile
Alecsandri - com. Grătieşti - s. Hulboaca", pe care vor circula autobuze de marca
Den Oudsten B95, precum şi microbuze, în funcţie de fluxul de călători „format în
direcţia dată pe parcursul zilei.
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Administrarea, rutelor în cauză se pune în sarcina S.R.L. „Ruta-Prim".
Regimul de activitate şi orarele de circulaţie vor fi coordonate cu primăria com.
Grătieşti.
2. Tariful pentru o călătorie cu autobuzele rutelor nr.10 şi nr.28, costul
abonamentelor lunare de călătorie pentru elevi şi studenţi, se stabilesc în
conformitate cu decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 8/8 din 15.09.2009 „Cu
privire la stabilirea tarifelor pentru călătoria în transportul public în raza
municipiului Chişinău".
3. Cota taxei locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport a.uto de
călători în folos public pe rutele de autobuz nr.10 şi nr.28 se stabileşte în
conformitate cu prevederile deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.44/13 din
13.0.4.2006 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a cotei taxei locale

lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele
municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale) pentru anul 2006", în mărime de 325
lei.
4. Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie (dl Veaceslav
Terna) va opera modificările în reţeaua transportului public, conform prevederilor
punctului l al prezentei dispoziţii.
5. î.M. „Parcul urban de autobuze" (dl lacob Capcelea) va sista activitatea
autobuzelor, aflate la balanţa întreprinderii, pe rutele sus-menţionate şi le va
repartiza pe alte rute gestionate după necesitate.
6. Primăria comunei Grătieşti (dna Valentina Patraş) va asigura condiţiile
corespunzătoare de exploatare a transportului public în perioada condiţiilor
climaterice nefavorabile (polei, ploi torenţiale etc.).
7. Direcţia relaţii publice (dl Vădim Brânzaniuc) va aduce la cunoştinţa
populaţiei municipiului Chişinău, în termen de 5 zile, prevederile prezentei
dispoziţii, prin intermediul mass-media.
8. Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie (dl Veaceslav
Terna) va asigura controlul executării prezentei dispoziţii.
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