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Cu privire la aprobarea tarifului 
la transportarea călătorilor pe rutele urbane

în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, 
art. 14, în legătură cu necesitatea soluţionării problemelor de importanţă majoră pentru activitatea 
economică a Î.M. „Orhei Transport”, examinînd informaţia prezentată de managerul dl Victor 
Şeremet,

CONSILUL ORĂŞENESC ORHEI D E C I D E :

1. Se aprobă tariful la serviciile de transport auto de călători în folos public prestate de Î.M. 
„Orhei Transport” pe rutele urbane din or. Orhei începînd cu data de 01.12.2013 în mărime de 3 
(trei) lei pentru un pasager, cu excepţia elevilor claselor gimnaziale I-IV, pentru care se aprobă un 
tarif special de 1,5 (unu) lei şi cincizeci bani.

2. Se obligă viceprimarul oraşului Orhei dl Boţan Roman să prezinte spre aprobare Proiectul 
investiţional cu analiza economică pentru dezvoltarea parcului unităţilor de transport al Î.M. „Orhei 
Transport” pînă la finele anului.

3. Se obligă Î.M. „Orhei Transport” :
- să presteze gratuit servicii de transportare a călătoriei pentru copii în vîrstă preşcolară;
- să aducă la cunoştinţa locuitorilor or. Orhei prin intermediul mijloacelor locale de informaţie 

mas-media conţinutul prezentei decizii.

4. Se aduce la cunoştinţa directorilor instituţiilor şcolare de pe teritoriul oraşului despre 
necesitatea legitimării elevilor claselor I-IV, în vederea organizării transportării elevilor pe rutele 
urbane.

5. Se instituie comisia în componenţa a 7 consilieri Racu Ion, Albu Vasile, Golban Ion, Pîslaru 
Sergiu, Ţurcan Alexandru, Ţepordei Anatolie şi Griţan Vitalie, care va monitoriza activitatea Î.M. 
„Orhei Transport” şi va aduce recomandări la îmbunătăţirea activităţii acesteia.

6. Se abrogă deciziile Consiliului orăşenesc Orhei nr. 38.1 din 22.09.2006 „Cu privire la 
aprobarea tarifului la transportarea călătorilor pe rutele orăşeneşti” şi decizia nr. 42.3 din 
08.12.2006 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului orăşănesc Orhei”.

7. Controlul asupra executării prezenteC^(decizii revine Primarului oraşului Orhei
dlui Vitalie Colun.
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