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Cu privire Ia exprimarea acordului
privind^ achizilionarea bunurilor

In temeiul art.10, art.l18-126 din Codul Administrativ m.l16 din 19.07.2018., afi.1
alin.(2) lit.h), art.8 alin.(7) lit.s) ale Legii privind intrep nderea de stat Si intreprinderea
mtmicipald N.246 din 23.11.2017; art.20 din Legea u.845 din 03.01.1992 cu privire la
antreprenoriat !i intep nderi; aft.14 alin.(2) lit.c) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administralia publice localdi art.8-13, art.l5 ale Legii ff.239 din 13.11.2008 privind transparenta
in procesul decizional; pct.l0.7 al Regulamentului Consiliului de administralie al intreprinderilor
Municipale Fondate de Consiliul municipal Orhei aprobat prin Decizia Consiliului municipal
nr.6.l din 10.06.2020; pct.l2 al Regulamentului intreprinderilor Municipale privind
achizifionarea bunurilor, lucrerilor $i serviciilor a ciror fondator este Consiliul municipal Orhei
aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.s.l6 din 29.04.20211 pct.62 lit.o) din
Statutul T.M.,,Servicii Comunal-Locative" Orhei in redacfie noul din anul 2019 aprobat prin
Decizia Consiliului municipal Orhei nr.5.6 din 10.06.2019; Contract w.6B dir. 23.0j.2020
privind delegarea de gestiune a serviciului public de intefinere a cimitirelor publice din
municipiul Orhei, aprobat prin decizia Consiliului municipal Orhei nr.8.1 din 17.07.2020,
prelungit prin acordul nr.2/68 din 25.02.2021 Procesul-verbal rLr.3 din 20 decembrie 2021 al
$edintei grupului de lucru pentru achiztii, instituit prin ordinul nr.l00 din 02 decembrie 2021:
decizia Consiliului de Administrafie al intreprinderii Municipale ,,servicii Comunal-Locative,,
Orhei nr.19 din 28.12.2021, exan nand Nota informativd prezentata de administratorul
Intrep nderii Municipale ,,Servicii Comunal-Locative" Orhei dl Valentin MTINTEANU,

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE:
1. Se ia act de prelungire pentru anul 2022 al Contractului nr.68 din 23,07.2020 privind

delegarea de gestiune a serviciului public de intrefinere a cimitirelor publice din municipiul
Orhei.

2. Se ia act de decizia Consiliului de Administralie al intreprinderii Municipale ,,servicii
Comunal-Locative" Orhei m.19 dirr 28.12.2021 privind aprobarea achizitionirii bunurilor
necesare pentru executarea lucrerilor de catre intreprinderea Municipala ,,Servicii Comunal-
Locative" Orhei.

3. Se exprimd aco_rdul prealabil privind achizilionarea btururilor necesare pentu executarea
lucrarilor de catre [ntreprinderea Municipald ,,servicii Comunal-Locative"Orhei, privind
intrelinere a cimitirelor publice din municipiul Orhei pentru perioada anului 2022 in surni
estimativi de 926 3 7l -92 lei IEri TVA.

4. Sursa de acoperire a cheltLrielilor pentu executarea deciziei prezente se determine din
sursele bugetarc preconizate in bugetul municipiul Orhei pentru anul 2022.

5. Prezenta decizie se comunicl intreprinderii Municipale ..Servicii Comunal Locative',
Orhei, se plaseaztr pe pagina WEB a Primeriei municipiului Orhei (www.orhei.md), intri in
vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al actelor locale, poate fi atacat? l^
Judecatoria Orhei (adresa:str. Vasile Mahu, nr.l35, mun.Orhei) in termen de 30 zile din data
comtmicdrii in conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare a Republicii Moldova.

6. Conholul asupra respecterii prevederilor prezentei decizii revine viceprimaqrlui
municipiului Orhei dna Anastasia TURCAN ..-

tuetedintele Fdinfei

Semrllatla data de ./q. dl 2022

Contrasemnat: Secrctar interimar al Consiliului municipal Orhei
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