00023165

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINÂU
DISPOZIŢIE
Nr.

r

din

Cu privire la organizarea traficului
de călători în zilele de Paşti şi
Pastile Blajinilor

In scopul asigurării cu trafic de călători a populaţiei municipiului
Chişinău în timpul sărbătorilor de Paşti şi Pastile Blajinilor, în temeiul art.29
(1) lit. l şi art. 32 (1) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind
administraţia publică locală", primarul general al municipiului Chişinău
DISPUNE:
1. Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie va organiza
activitatea transportului public în zilele de 3, 4, 5,10,11 şi 12 aprilie, l, 2, 8 şi
9 mai 2010 după cum urmează:
1.1. La 3, 4, 5 şi 10 aprilie, l, 2, 8 şi 9 mai 2010 va stabili numărul de
autobuze circulante pe rata nr.10 "Str. Vasile Alecsandri - corn. Grătieşti
(str. Prieteniei)", după necesitate.
1.2. La 11 şi 12 aprilie curent va asigura transportul gratuit pentru
călătorii rutelor de autobuz nr. 27, „C" şi „D", după cum urmează:
- Ruta de autobuz suplimentară „C" „Str. Vasile Alecsandri - str. Doina
(Cimitirul „Sfântul Lazăr")", cu următorul itinerar tur - str. Vasile
Alecsandri, str. Alexandra cel Bun, str. Ierusalim, bd. Renaşterii, str. Tudor
Vladimirescu, str. Poştei, str. Putnei, str. Vasile Badiu, str. Doina (Cimitirul
„Sfântul Lazăr"); retur - str. Doina, str. Vasile Badiu, Calea Orheiului, str.
Tudor Vladimirescu, bd. Renaşterii, str. Albişoara, str. Vasile Alecsandri. Pe
ruta de autobuz nr.1'0 se vor planifica câte 10 autobuze pe schimb.
- Ruta suplimentară de autobuz „D" ("Bd. Renaşterii (Circul) - str.
Doina (Cimitirul „Sfântul Lazăr"), cu următorul itinerar: tur - bd. Renaşterii,
str. Tudor Vladimirescu, Calea Orheiului, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Doina
(Cimitirul „Sfân.ţul Lazăr"); retur - pe acelaşi traseu. Staţiile intermediare ale
acestui traseu se stabilesc: în sens direct -Tipografia centrală", "Str. Ceucari" şi
"Str. Doina, 150"; în sens opus -"Str. Doina, 150", „Calea Orheiului" şi "Str.
Ceucari". Pe rata de autobuz „D" se vor planifica câte 30 autobuze pe schimb.

- Ruta de autobuz nr. 27 "Bd. Renaşterii (Circul) - str. Doina
(Cimitirul „Sfântul Lazăr") cu următorul itinerar: tur - bd. Renaşterii, str.
Tudor Vladimirescu, str. Kiev, bd. Moscova, str. Studenţilor, str. Socoleni, str.
Doina (Cimitirul „Sfântul Lazăr"); retur - pe acelaşi traseu. Pe traseul rutei
nr.27 se stabilesc în ambele direcţii staţii intermediare cele existente. Pe ruta în
cauză vor circula câte 10 unităţi de transport pe schimb.
1.3. Programul de circulaţie al autobuzelor pe ruta „D" se va stabili de la
ora 7-00 şi pînă la ora 20-00, iar pe rutele nr. „C" şi 27 - conform orarelor
aprobate.
1.4. La 11 şi 12 aprilie curent va organiza circulaţia troleibuzelor pe ruta
nr.26 pe tot parcursul zilei. Numărul de troleibuze circulante pe rutele nr.24, 25
şi 26 se vor stabili după necesitate.
1.5. Va stabili în zilele de 11 şi 12 aprilie curent circulaţia microbuzelor
pe rutele nr. 126,127,132,134,162,180,184 şi 189 până la Cimitirul „Sfântul
Lazăr".
2. Comisariatul general de poliţie al municipiului Chişinău:
2.1. Va asigura menţinerea ordinii publice în preajma Cimitirului
„Sfântul Lazăr".
2.2. Va sista circulaţia transportului, cu excepţia transportului public, pe
str. Doina, tronsonul cuprins între str. Socoleni şi intrarea principală în
Cimitirul „Sfântul Lazăr".
3. Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii va
organiza, la 11 şi 12 aprilie curent, deservirea vizitatorilor cimitirelor „Sfîntul
Lazăr" şi „Armenesc" cu produse de patiserie şi băuturi răcoritoare, cu
eliberarea agenţilor economici a autorizaţiilor respective.
4. Direcţia relaţii publice va aduce la cunoştinţa populaţiei municipiului
Chişinău, în termen de 5 zile, prevederile prezentei dispoziţii prin intermediul
mass-mediei locale.
5. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziţii mi-1 asum.
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PRIMAR GENERAL
Dorin Chirtoacă
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