DECIZIE nr. proiect
din 2020
or.Rezina.

,,Privind aprobarea programului de transport rutier local”
Examinînd nota informativă a primărei or.Rezina, în temeiul art.14 alin.(1) din Legea
nr.436/2006 privind administraţia publică locală, art. 70 din Legea nr.100/2017 cu privire la
actele normative , art. 33 lit.a), 34, 37 din Codul transporturilor rutiere nr.150/2014, consiliul
orăşenesc Rezina, raionul Rezina,
Decide:
1.Se aprobă programul de transport rutier pentru localitățile din componența primăriei
orașului Rezina, conform anexei (se anexează).
2. Rutele/cursele incluse în programul de transport rutier local, se atribuie prin concurs,
de către comisia privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier instituită
prin decizia nr.4/10 din 23.06.2020, în cadrul şedinţelor publice de atribuire.
3. Se abrogă pct.1 din decizia consiliului orășenesc Rezina nr.6/3 din 03.10.2014.
4. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoștința publică, se publică pe site-ul
www.actelocale.gov.md și întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.
Preşedinte al şedinţei
Secretarul consiliului orăşenesc

Lilia Răileanu

Coordonat:
primarul or.Rezina

Simion Tatarov

viceprimarul or.Rezina

Gheorghe Gîncu

Executor, specialist principal

Lidia Șveț

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei consiliului orășenesc ,,Privind aprobarea programului de transport rutier
local”

1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și scopul.
La baza elaborării proiectului dat a stat notificarea S.A„RZ Transcom” din 07 mai 2020
despre refuzul de a deservi rutele regulate de transport local și multiplele adresări ale cetățenilor
din teritoriul administrat.
Scopul proiectului prenotat constă în realizarea competențelor de către consiliul orășenesc
prevăzute de art. 33, 38 din Codul transporturilor rutiere nr.150/2014.
2. Principalele prevederi ale proiectului
Prin intermediul prezentului proiect de decizie se propune aprobarea programului rutier local
pentru localitățile din componența primăriei orașului Rezina pentru a organiza concursul de
atribuire a serviciului.
3. Fundamentarea economico-financiară
Prezentul proiect de decizie nu necesită cheltuieli financiare.

Executor specialist principal

Lidia Șveț

Nr.
De

Denumire
a rutei

Programul de transport rutier local or.Rezina - s.Ciorna - s.Boşerniţa
Staţia
Intinerarul de deplasare
Regimul de deservire Operatori
(punctele de staţionare)
terminus
antrenaţi la
(punctul de pornire deservirea
sosire)
rutelor

or.Rezinas.Ciornas.Boşerniţa

or.Rezina,str.1Mai
(bloc locativ nr.17)
punctul de pornire

rută

3

s.Boşerniţa
(intersecţia
str.Nucarilor )
punctul de sosite

Tur:
Retur:
-

or.Rezina, str.1Mai (bloc locative nr.17)
or.Rezina, str.27August (bd.Şciusev)
or.Rezina, str.27August (cercul)
or.Rezina, str.Ornei (intersecţie
str.Lomonosov)
or.Rezina,str.Valea Nistrului (pod)
s.Ciorna, str.Iu.Gagarin (începutul străzii)
s.Ciorna, str.Iu.Gagarin (biserică)
s.Boşerniţa, (calea ferată)
s.Boşerniţa, (parom)
s.Boşerniţa, (intersecţia str.Nucarilor)
s.Boşerniţa, (intersecţia str.Nucarilor)
s.Boşerniţa, (parom)
s.Boşerniţa, (calea ferată)
s.Ciorna, str.Iu.Gagarin (biserică)
s.Ciorna, str.Iu.Gagarin(începutul străzii)
or.Rezina, str.Valea Nistrului(pod)
or.Rezina, str.Ornei(intersecţie
str.Lomonosov)
or.Rezina, str.27August (cercul)
or.Rezina, str.27August (bd.Şciusev)
or.Rezina, str.1Mai (bloc locativ nr.17)

De la ora 6.20 pînă la
ora 20.25
Regimul de deservire
1) 6.20 - 7.55
2) 8.00 - 9.35
3) 10.30 - 12.05
4) 12.15 - 13.50
5) 15.20 - 16.55
6) 17.10 - 18.45
7) 18.50 - 20.25

-

Nr.
unităţilor de
transport
antrenate la
deservirea
fiecărei rute
-

Anexă
la decizia consiliului or.Rezina nr._ din____2020

Nr.
De
rută

Denumire
a rutei

1

Cartierul Rezina
Vestor.Rezina,
str.Păcii
(Galaxia)

Programul de transport rutier local Cartierul Rezina Vest - or.Rezina, str.Păcii (Galaxia)
Staţia
Intinerarul de deplasare
Regimul de deservire
Operatori
(punctele de staţionare)
terminus
antrenaţi la
deservirea
rutelor

Cartierul Rezina Tur:
Vest
- Cartierul Rezina Vest,s tr.Florilor
(str.Florilor)
- Cartierul Rezina Vest, str.Ştefan cel Mare
- Cartierul Rezina Vest, str.Dosoftei
punctul de
- or.Rezina, str.27August (BTA)
pornire
- or.Rezina, str.27August (bl.Şciusev)
- or.Rezina, str.27August (cercul)
- or.Rezina, str.Păcii (Galaxia)

or.Rezina,
str.Păcii
(Galaxia)
punctul de
sosite

Retur:
or.Rezina, str.Păcii (Galaxia)
- or.Rezina, str.27August (cercul)
- or.Rezina, str.27August (bl.Şciusev)
- or.Rezina, str.27August (BTA)
- Cartierul Rezina Vest, str.Dosoftei
- Cartierul Rezina Vest, str.Ştefan cel Mare
- Cartierul Rezina Vest, str.Florilor

De la ora 7.00 pînă la
ora18.10
Regimul de desevire
1) 7.00 - 7.55
2) 8.05 - 9.00
3) 12.00 - 12.55
4) 14.10 - 15.05
5) 16.10 - 17.05
6) 17.15 - 18.10

-

Nr.
unităţilor de
transport
antrenate la
deservirea
fiecărei rute
-

Nr.
De
rută

2

Denumirea
rutei

or.Rezinas.Stohnaia

Staţia
terminus
(punctul de pornire sosire)

Programul de transport rutier local or.Rezina - s.Stohnaia
Intinerarul de deplasare
Regimul de
(punctele de staţionare)
deservire

or.Rezina (str.Gr.Vieru)
punctul de pornire

s.Stohnaia, str.Nistereană
(sfîrşitul străzii)
punctul de sosite

Tur :
- or.Rezina, str.Gr.Vieru (intersecţie
str.27August)
- or.Rezina,str.Energeticienilor (bloc locativ
nr.10)
- or.Rezina,str.1Mai (intersecţie str.27August)
- or.Rezina,str.27August (bl.Şciusev)
- or.Rezina,str.27August (cercul)
- or.Rezina, str.Lomonosov
- s.Stohnaia,str.Nistreană (podeţ)
- s.Stohnaia, str.Nistreană (biserică)
- s.Stohnaia, str.Nistreană (sfîrşitul străzii)
Retur :
- s.Stohnaia, str.Nistreană (sfîrşitul străzii)
- s.Stohnaia, str.Nistreană (biserică)
- s.Stohnaia, str.Nistreană (podeţ)
- or.Rezina, str.Lomonosov
- or.Rezina, str.27Augus t(cercul)
- or.Rezina, str.27August (bl.Şciusev)
- or.Rezina, str.1Mai (intersecţie str.27August)
- or.Rezina,str.Energeticienilor(bloc locativ
nr.10)
- or.Rezina ,str.Gr.Vieru (intersecţie
str.27August)

De la ora 7.00 pînă
la ora 18.15
Regimul de
deservire
1) 7.00 - 8.05
2) 8.10 - 9.15
3) 11.40 - 12.45
4) 14.00 - 15.05
5) 17.10 - 18.15

Operatori
antrenaţi la
deservirea
rutelor
-

Nr.dunităţilor
de transport
antrenate la
deservirea
fiecărei rute
-

