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CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  

 

 
  

D E C I Z I E 
nr. _______________       din ___________________ 

 
 
 
 

În temeiul art. 6 alin. (2) din Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136 din 17.06.2016 , 
art. 14 alin. (2) și art. 19 alin. (4) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 
28.12.2006,  Consiliul municipal Chișinău DECIDE: 

1. Se aprobă Metodologia de calculare a tarifelor pentru călătoria în transportul public din 
municipiul Chișinău (în continuare Metodologie), conform Anexei nr. 1. 

2. Se aprobă lista categoriilor de persoane care beneficiază de dreptul la călătorie gratuită în 
transportul public municipal, conform Anexei nr. 2 

3. Metodologia de calculare a tarifelor pentru călătoria în transportul public din municipiul 
Chișinău se aplică tuturor prestatorilor de servicii de transport public care activează pe rutele 
aprobate de către Direcția Generală Transport și Căi de Comunicații a CMC și care respectă 
Standardele de calitate în transportul public municipal aprobate prin Decizia CMC nr. 6/10 
din 22.07.2021 

4. Tarifele calculate în baza Metodologiei de calculare a tarifelor pentru călătoria în transportul 
public din municipiul Chișinău sunt valabile pentru toate categoriile de călători prevăzuți de 
prezenta Metodologie.  

5. Tarifele calculate în baza Metodologiei de calculare a tarifelor pentru călătoria în transportul 
public din municipiul Chișinău intră în vigoare la 01 aprilie 2022.  

6. Se aprobă valoarea de referință în cuantum de 5 lei 
7. Viceprimarul de ramură (Ilie. Ceban) în termen de 2 luni de la aprobarea Deciziei va elabora 

Regulamentul privind implementarea Metodologiei.  
8. Se împuternicește Primarul General (I. Ceban) să aprobe prin Decizie Regulamentul privind 

implementarea Metodologiei.  
9. La 01 aprilie 2022 se abrogă de drept Deciziile CMC nr. 51/2 din 11.07.2006, 8/8 din 15 

septembrie 2009, 12/10 din 27 noiembrie 2018 nr. 3/8 din 18.06.2018, 8/9 din 22.11.2018 și 
8/10 din 22.11.2018.  

10. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Primarului General al municipiului 
Chișinău (I. Ceban) 

 
 PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ   
    
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI                          Adrian TALMACI 

Cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a 
tarifelor pentru călătoria în transportul public din 
municipiul Chișinău 
 


