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                                                              DECIZIE  
  

Nr. 11/11                                                                 din 12.12.2019 

 
Despre  modificarea Deciziei nr. 7/12 din 24.11.2011 

„Cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor  

auto de călători şi bagaje al Consiliului raional Ungheni” 

 

  
   În temeiul art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XV din 28.12.2006, 

 Avînd în  vedere constituirea Consiliului raional urmare alegerilor locale din 20.10.2019; 

alegerea în funcție a președintelui și vecepreședinților raionului Ungheni, 

 

                                                    Consiliul raional Ungheni 

 

                                                           D E C I D E: 

 

1. Se modifică Decizia nr.7/12 din 24.11.2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

transporturilor auto de călători şi bagaje al Consiliului raional Ungheni”, după cum urmează: 

 

Se exclude: anexa nr.2 Componența Comisiei privind transportul auto de călători și bagaje și 

asigurarea circulației rutiere 

Se include: anexa nr.2 Componența Comisiei privind transportul auto de călători și bagaje și 

asigurarea circulației rutiere, în redacția nouă. 

 

2. În cazul lipsei dlui Igor Ciobanu, funcţia de secretar al Comisiei va fi suplinită de dl 

Constantin Fuior, şef Secţie Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri. 

 

3.Se stabilește că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei  din funcțiile deținute, atribuțiile lor 

în cadrul Comisiei vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate, fără a fi emisă o nouă decizie. 

 

 

4.  Se abrogă Decizia  nr.6/10 din 20.08.2015 Cu privire  la modificarea deciziei nr.7/12 din 

24.11.2011  Cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători și bagaje 

al Consiliului raional Ungheni 

 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Ghenadi Mitriuc, preşedintele 

raionului. 

 

                    Preşedintele şedinţei                                                    Sergiu CAȚER 

 

 

 Contrasemnează: 

 Secretarul Consiliului raional                         Rodica  LIȚCAN 



 
                                                                                                                                                                                Anexă 

                                                                                                                            la Decizia Consiliului raional Ungheni 

                                                                                                                                                                                                               

nr.______________ 

                                                                                                                                                              

din__________2019 

 

 

 

 

 
Comisia 

privind transportul auto de călători şi bagaje şi asigurarea  securităţii 

circulaţiei rutiere 

 

 
Preşedinte: 

Vasile Lupu, vicepreşedintele raionului 

 

Secretar: 

Igor Ciobanu, specialist principal, Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri 

 

 

Membri: 

 Sergiu Cațer, consilier raional  

 Vitalie Chirinciuc, consilier raional  

 Oleg Moraru, consilier raional 

  Anjelica Luchina, consilier raional 

   Ștefan Sîrbu, consilier raional 

  Vladimir Fonariuc, administrator al Gării Auto Ungheni 

 Victor Reznic, şef Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul  Ungheni        

 Vasile Bodrug, director S.A. „Drumuri - Strășeni”            

  Andrian Costenco, inspector superior auto de stat al Serviciului Supraveghere Tehnică şi             

  accidente Rutiere, Inspectoratul de Poliţie Ungheni 

Andrei Cozmolici,  preşedintele filialei Ungheni a Uniunii Conducătorilor Auto 

Adela Gorun, specialist principal, Secţia economie şi reforme 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Secretar,                              Rodica LIȚCAN 

 
 

 


