
Republica Moldova

CONSILIUL
MUNICIPAL ORHEI

10.02.2022 nr. 1.23

Cu privire la exprimarea acordului
privind achizilionarea bunurilor gi serviciilor

in temeiul art.10, art.l 18-126 din Codul Administrativ m.l16 din 19.07.2018: art.7
alin.(2) lit.h), art.8 alin.(7) lit.s) ale Legii p vind intep nderea de stat Si intreprinderea
municipali nr.246 din 23.11.2017i art.20 din Legea nr.845 din 03.01.1992 cu privire la
antrcprenoriat Ei intreprinderi; art.l4 alin.(2) lit.c) al Legii m.436-XVI din 28.12.2006 privind
administrada publici locald; art.8-13, art.l5 ale Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenla
in procesul decizional; pct.10.7 al Regulamentului Consiliului de administrEie al intreprinderilor
Municipale Fondate de Consiliul municipal Orhei aprobat prin Decizia Consiliului municipal
nr.6.l din 10.06.2020i pct.12 al Regulamentului intreprinderilor Municipale privind
achizilionarea bunurilor, lucrlrilor qi serviciilor a cdror fondator este Consiliul municipal Orhei
aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.5.l6 din 29.04.2021; pct.62 lit.o) din
Statutul l.M.,,Servicii Comunal-Locative" Orhei in redaclie noud din anul 2019 aprobat prin
Decizia Consiliului municipal Orhei nr.5.6 din 10.06.2019; Contract tu.1 din 06.04.2018 pdvind
delegarea de gestiune a serviciului public de intielinere qi reabilitare a infrastructurii cdilor de
comunicalie din municipiul Orhei pentru anul 2018, aprobat pdn decizia Consiliului municipal
Orhei m.2.15 din 06.04.2018, prelungit prin acordul rr.4/1 dir. 25.02.2021; Procesul-verbal nr.3
din 20 decembde 2021 al qedinlei grupului de lucru pentru achizitii, instituit pdn ordinul nr.100
din 02 decembrie 2O2l; d,ecizla Consiliului de Administralie al intreprinderii Municipale
,,Servicii Comunal-Locative" Orhei rJ l9 din 28.12.2021, examinAnd Nota informativa
prczentatA de administratorul intreprinderii Municipale ,,servicii Comunal-Locative"Orhei dl
Valentin MLINTEANU,

CONSILIUL MT]NICIPAL ORHEI DECIDE:

l. Se ia act de prelurgire pentru anul 2022 al Contractului nr.l din 06.04.2018
privind delegarea de gestiue a serviciului public de inteiinere qi reabilitare a infrastructurii
cailor de comunicalie din municipiul Orhei pentru arul 2018.

2. Se ia act de decizia Consiliului de Administrafie al intrepiinderii Municipale ,,Servicii
Comunal-Locative" Orhei nr.l9 din 28.12.202^1 privind aprobarea achizilionirii bunurilor
necesare pentru executarea lucrdrilor de catre lntrepdnderea Municipala ,.Servicii Comunal-
Locative" Orhei.

3. Se exprima acordul^ prealabil privind achizilionarea bunu lor neces,re pentm
executarea lucrtuilor de cAtre Intreprinderea Municipale ,,Servicii Comunal-Locative"Orhei,
privind intrelinerea qi reabilitarea infrastructurii cdilor de comunicalie din municipiul Orhei
pentru perioada anului 2022 in sum[ estimative de 13 176 534-83 lei fdrA TVA.

4. Se exprima acordul prealabil privind achizigionarea sen iciilor cu mecanisme necesare
pentru executarea lucrarilor de cdtre intreprinderea Municipali ,,Servicii Comunal-Locative"
Orhei, privind intiednerea gi reabilitarea infiastructurii ceilor de comunicalie din municipiul
Orhei pentru perioada anului 2022 in sumd estimatiyb. de'? '178 624-421ei firdTY A,

5. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru executarea deciziei prezente se determina din
sursele bugetare prcconizate in bugetul municipiul Orhei pentru anul 2022.
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6. Prezenta decizie se comunicl intreprinderii Municipale ,,selvicii Comunal Locative"
Orhei, se plaseazd pe pagina WEB a Primdriei municipiului Orhei (wwrl.orhei.md), intre in
vigoare la data includerii acesteia in Registul de stat al actelor locale, poate fi atacatd la
Judecetoria Orhei (adresa:st. Vasile Mahu, nr.l35, mun.Orhei) in termen de 30 zile din data

comunicdrii in conformitate cu prevederilor legislaliei in vigoare a Republicii Moldova.
7. Controlul asupra respectarii prevederilor prezentei decizii revine viceprimarului

municipiului Orhei dna Anastasia TURCAN .

Pre$edintele tedin ei

Serr,natladatade ./q. al 2022

Co[trasemnat Secretar interimar al Consiliului muicipat Orhei


