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Cu privire la exprimarea acordului

privind achizilionarea bunurilor
In temeiul art.10, art.118-126 din Codul Administrativ tu.I16 din 19.07.2018; art.7
alin.(2) lit.h), art.8 alin.(7) lit.s) ale Legii privind intreprinderea de stat
inteprinderea
mtmicipald r.246 din 23.11.2017, art.20 din Legea nr.845 din 03.01.1992 cu privire la
antreprenoriat 9i intreprinderi; art.l4 alin.(2) lit.c) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administralia publicA local4 art.8- 13, art.l5 ale Legii r.239 din l3.l 1.2008 privind transparenla
in procesul decizional; pct.1O.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.12
Regulamentului intreprinderilor Municipale privind
achizilionarea bunurilor, lucririlor gi serviciilor a ciror fondator este Consiliul municipal Orhei
aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.5.l6 din 29.04.2021: pct.62 lit.o) din
Statutul I.M.,,Servicii Comunal-Locative" Orhei in redaclie noub din anul 2019 aprobat prin
Decizia Consiliului municipal Orhei nr.5.6 din 10.06.2019; Contractul nr.2 din 06.04.2018
privind delegarea de gestiune a serviciului public de intre$nere $i reparafie curentA a sistemului
de iluminat $i a sistemului elechonic de dirijare a circulaliei rutiere (semafoarc) pentru anul
2018, aprobat prin decizia Consiliului municipal Orhei m.2.14 din 06.04.2018, prelungit prin
acordul nr.4/2 dir, 25.02.2021l, Procesul-verbal nr.3 din 20 decembrie 2021 al $edintei grupului
de Iucru pentru achizilii, instituit prin ordinul nr.100 din 02 decembrie 2021; decizia Consiliului
de Administralie al Intreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-Locative" Orhei m.19 din
28.12.2021, examin5nd Nota infomativa prezentata de adminishatorul intreprinderii Municipale
,,Servicii Comunal-Locative" Orhei dl Valentin MUNTEANU,
CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE:
prelungire
l. Se ia act de
pentru anul 2022 al Contactului nr.2 din 06.04.2018 privind
delegarea de gestiune a serviciului public de intefinere qi reparalie curentd a sistemului de
iluminat qi a sistemului electronic de dirijare a circulatiei rutiere (semafoare) pentu anul 2018.
2. Se ia act de decizia Consiliului de Administralie al intreprinderii Municipale ,,Servicii
Comunal-Locative"Orhei nr.l9 din 28.12.2021 privind aprobarea achizilionirii bururilor
necesare pentru executarea lucrdrilor de cdtre intreprinderea Municipald ,,Servicii ComunalLocative"Orhei.
3. Se exprimi acordul prealabil privind achizilionarea bunurilor necesare pentru execuiarea
lucrtrrilor de chtre intreprinderea Mufcipale ,,servicii Comunal-Locative"Orhei, privind
i[trelinerea Si reparaia curenti a sistemului de iluminat !i a sistemului electronic de dirijare a
circulaliei rutiere (semafoare) pentru perioada anului 2022 in sumd estimativi de 975 000-00 lei
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4. Sursa de acoperirc a cheltuielilor penfu executarea deciziei prezente se deteminA din

suNele bugetare preconizate in bugetul municipiul Orhei pentru anul 2022.

5. Prezenta decizie se comunici Intreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal Locative"
Orhei, se plaseazA pe pagina WEB a Primiriei municipiului Orhei (www.orhei.md), intre in
vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al actelor locale, poate fi atacatd la
Judecatoria Orhei (adresa:str. Vasile Mahu, nr.l35, mun.Orhei) in termen de 30 zile din data
comunicArii in conformitate cu prevederilor legislatiei in vigoare a Republicii Moldova.
6. Controlul asupra respectirii prevederilor prezentei decizii revine viceprimarului
municipiului Orhei dna Anastasia TURCAN.
Pre$edintele qedintei
Senll:.zl la dara

de ,/E tU

ARIEV
2022

Contrasemnat: Secretar interimar al Consiliului municipal Orhei
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