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          Proiect 
 

DECIZIE nr. ____ 

din „_____”_______________ 2020 
 

Cu privire la aprobarea tarifelor pentru 
serviciile regulate de transport rutier 

contra cost de persoane în trafic local (municipiul Soroca). 
 

 În baza adresării operatorilor de transport rutier în trafic local (municipiul 
Soroca), în temeiul art.14 (g), art. 64 (6), art. 145 (2) din Legea Republicii Moldova              
nr. 150 din 07.07.2014 Codul transporturilor rutiere, art. 14 (2) q) al Legii privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, p. 10 (a) din Hotărîrea 
Guvernului RM „Cu privire la  Regulamentul transporturilor  auto de călători               
şi bagaje”  nr.  854 din  28.07.2006, prevederilor Metodologiei de calculare                          

a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) şi bagajelor 
cu transportul auto, aprobate prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1167 din 

29.10.2007, Consiliul municipal DECIDE:  
 

 1. Se stabilesc începând cu „_____” _____________ 2020 următoarele tarife 

pentru serviciile regulate de transport rutier contra cost de persoane în trafic local 
(municipiul Soroca): 
 gratuit – copii cu vârsta până la 7 ani; 

 3 lei – pentru un pasager; 
 4 lei – pentru un pasager de la orele 19:00; 
 

 2. Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc Soroca nr. 27/9 din 11.02.2010 
„Cu privire la reexaminarea tarifelor în baza adresării transportatorilor auto din       

or. Soroca”. 
 

 3. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul 

oficial al Primăriei municipiului  www.primsoroca.md; www.primsoroca.eu.  
 
 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI      
 

SECRETARUL C/M      Marcel Buşan 
 
 

Elaborat: ___________Vladimir Caldare, specialist 

 

Coordonat:  

 

____________ Lilia Pilipeţchi, primar 
 

Avizat: 

____________ Valerii Ghimpu, viceprimar 

 

____________ Marcel Buşan, secretarul C/o 
 

____________ Vladimir Cojocaru, jurist 

 

http://www.primsoroca.md/
http://www.primsoroca.eu/


NOTĂ  INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie a Consiliului municipal Soroca  „Cu privire la aprobarea tarifelor 

pentru serviciile regulate  de transport rutier contra cost de persoane în trafic local  

(municipiul Soroca)” 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului: 

 Valerii Ghimpu - viceprimar, Vladimir Caldare - specialist principal  

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite: 

Ajustarea tarifelor este determinată de costurile ridicate de funcţionare, creşterea salariului mediu 

pe economie, operatorii nu-şi pot permite luxul de renova parcul de autobuze. Drept consecinţă în 

prezent scade securitatea transportului de pasageri.  Această problemă a fost neglijată mai mulţi 

ani iar acum ne aflăm în situaţia de a alege să avem sau nu transport în general.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației 

naționale cu legislația Uniunii Europene: 

 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi .  

Se stabilesc următoarele tarife pentru serviciile regulate de transport rutier contra cost de persoane 

în trafic local (municipiul Soroca): 

 Gratuit – copii cu vîrsta pînă la 7 ani; 

 3 lei – pentru un pasager; 

 4 lei – pentru un pasager de la orele 19:00; 

Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc Soroca nr. 27/9 din 11.02.2010 „Cu privire la 

reexaminarea tarifelor în baza adresării transportatorilor auto din or. Soroca” 

5. Fundamentarea economico-financiară: 

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Art.14 (g), art. 64 (6), art. 145 (2) din Legea Republicii Moldova  nr. 150 din 07.07.2014 Codul 

transporturilor rutiere, art. 14 (2) q) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006, p. 10 (a) din  Hotărîrea Guvernului RM „Cu privire la  Regulamentul transporturilor  

auto de călători şi bagaje”  nr.  854 din  28.07.2006, prevederilor Metodologiei de calculare                          

a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) şi bagajelor cu transportul 

auto, aprobate prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1167 din 29.10.2007. 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului: 

Proiectului de decizie se aduce la cunoștința publică prin publicarea pe  site-ul oficial al Primăriei  

Municipiului Soroca  www.primsoroca.md:  www.primsoroca.eu; inclusiv se transmite pentru 

consultare consilierilor municipali și altor părți cointeresate din societatea civilă. Recomandările  

cu privire la elaborarea proiectului menționat pot fi expediate în adresa Primăriei mun. Soroca  

str. Ștefan cel Mare 5, sau prin poșta electronică msoroca@mtc.md. 

8. Constatările expertizei anticorupție  

- 

9. Constatările expertizei de compatibilitate   

- 

10. Constatările expertizei juridice: 

Corespunde cerințelor prevederilor legale. 

11.Constatările altor expertize 

- 
 
                                                                              Valerii Ghimpu - viceprimar 

http://www.primsoroca.md/
http://www.primsoroca.eu/
mailto:msoroca@mtc.md

