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DECIZIA nr. 3.4.   

 

,, Cu privire la organizarea transportului  

orășenesc” 

  

                 În conformitate cu art. 14 și art. 29 din Legea nr.436/2006 ”privind 

administraţia publică locală”, prevederile Regulamentului transporturilor auto de călători 

și bagaje aprobat prin HG RM nr.854 /2006 

Consiliul orășănesc Leova D E C I S: 

       1. Se intituie pe teritoriul or. Leova 2 rute de transport de călători în folos public.  

           2. Se aprobă schemele rutelor de transport prin oraș (anexa nr.1,2): 

           - ruta nr.1 cu punctele de oprire :  

    Gara Auto, intersecția strazilor M. Eminescu cu str. Independenței, piața Ștefan cel Mare 

(mag.Linella), str. Ștefan cel Mare intersecție cu C. Pruteanu, intersecția străzilor A. 

Mărinescu cu str.Valtlin, Pichetul de Grăniceri, intersecția străzilor M. Eminecu cu A. 

Șciusev, stația de așteptare str. Cîmpiilor, intersecția străzilor I.L.Carajiale cu str. 

Cîmpiilor, intersecția străzilor 31 August cu str.Gagarin; 

 

           - ruta nr.2 cu punctele de oprire: Gara Auto, intersecția strazilor M. Eminescu cu str. 

Independenței, piața Ștefan cel Mare (mag.Linella), intersecția str. M. Dosoftei cu str. 

Ștefan cel Mare, intersecția str. Tighiceanului cu str. Decebal, intersecția str. Valul lui 

Traian cu str. Ștefan cel Mare, intersecția str. M. Costin cu str. M. Eminescu.            

  

   3. Se constituie comisia pentru organizarea concursului la atribuirea dreptului de 

deservire a rutelor prin oraș( în continuare comisia), în următoarea componență: 

- A. Bujorean – primarul or. Leova, 

- S. Rușulschi – arhitect primăria or. Leova, 

- T.Porotnicov – specialist primăria or. Leova, 

- M.Manalachi- contabil șef primăria or. Leova 

- I.Zmeu- inginer gospodăriei comunale primăria or. Leova 

- I.Oistric- consilier 

- A. Tomșa – consilier, 

- E. Buraga -  consilier; 

                        atrași în componența comisiei: 

-  A. Prițcan – ofițer superior auto de stat; 

4. Comisia va anunța și organiza concursul pentru atribuirea dreptului de deservire a 

rutelor prin oraș. 

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI 

       ,,Contrasemnat”: 

SECRETAR AL CONSILIULUI                                             G. ȘCEDROVA 
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                                                                                                                              Anexa nr.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                        Anexa nr.2 

 

 


