
 
 

D E C I Z I E 
 

nr. ________                                                                          din __________2023 
 

 

Pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la modul de distribuire a abonamentelor 

pentru călătoria în transportul public din municipiul Chișinău 

 

 
Având în vedere nota informativă a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului 

nr. 61/02-21 din 09.01.2023, în scopul protecției sociale a copiilor rămași temporar sau fără ocrotire  

părintească, copiilor (începând cu cl. a V-a) din centrele de plasament, Serviciul de asistență parentală 

profesionistă și celor din Casele de copii de tip familial, studenților, cu statut de copii rămași temporar 

sau fără ocrotire părintească, întru executarea Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/1 din 

13.06.2022 cu privire la modificarea și aprobarea unor acte normative și asigurarea implementării 

Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 13/7 din 16.12.2021 ‚,Despre aprobarea Planului de 

acțiuni pentru anii 2022-2025, privind implementarea strategiei municipale pentru protecția 

drepturilor copilului pe anii 2020-2025’’, în temeiul art. 8 alin. (6) pct. 5) al Legii nr. 379/2003 

,,Privind finanțele publice locale’’, art.14 alin. (2) lit. n), y) și art. 19 alin. (3) din Legea nr. 436 /2006 

,,Privind administrația publică locală’’, Consiliu municipal Chișinău DECIDE: 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de distribuire a abonamentelor 

pentru călătoria în transportul public din municipiul Chișinău a unor categorii de specialiști și copii 

aflați în situație de risc, în raza municipiului Chișinău și a localităților din componența municipiului, 

conform anexei. 

2. Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului va prezenta, la etapa elaborării 

proiectului de buget pe anul respectiv, propuneri privind planificarea în bugetul municipal a 

mijloacelor financiare destinate călătoriei în transportul public în raza municipiului Chișinău și a 

localităților din componența municipiului, unei categorii de copii aflați în situație de risc. 

3. Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului va prezenta trimestrial Direcției 

generale finanțe darea de seamă privind valorificarea mijloacelor financiare destinate călătoriei în 

transportul public în raza municipiului Chișinău și a localităților din componența municipiului, unei 

categorii de copii aflați în situație de risc. 

4. Viceprimarul de ramură al municipiului Chișinău va asigura controlul asupra îndeplinirii 

prevederilor prezentei decizii. 

 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 

SECRETAR INTERIMAR                                                           Adrian TALMACI 

AL CONSILIULUI                                                                
 

 

 
 

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU 


