
 

PROIECT  

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI 

DECIZIE 

Nr.__________ 

din _________ 
 

 Cu privire la exprimarea  prealabilă  privind achiziționarea bunurilor 
 

             În temeiul art.10, art.118-126 din Codul Administrativ nr.116 din 19.07.2018;art.7 alin.(2) 

lit.h), art.8 alin.(7) lit.s), art.9 alin.(1) lit.o) ale Legii privind întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală nr.246 din 23.11.2017; art.20 din Legea nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat 

și întreprinderi; art.14 alin.(2) lit.c) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică 

locală; art.8-13, art.15 ale Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; 

pct.10.7 al Regulamentului Consiliului de administrație al Întreprinderilor Municipale Fondate de 

Consiliul municipal Orhei aprobat prin Decizia consiliului municipal nr.6.1 din 10.06.2020; pct.12 al 

Regulamentului Întreprinderilor Municipale privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor a 

căror  fondator este Consiliul municipal Orhei aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei 

nr.5.16 din 29.04.2021; pct.62 lit.o) din Statutul Î.M.,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei în redacție 

nouă din anul 2019  aprobat  prin  Decizia Consiliului  municipal  Orhei nr.5.6  din  10.06.2019;  

decizia Consiliului de Administrație al  Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei 

nr.16 din 31 octombrie  2022, notificarea Cancelariei de Stat a R. Moldova, Oficiul Teritorial Orhei 

nr.1304/OT8-1245 din 15.12.2022 Cu privire la abrogarea deciziei nr.10.7 din 15.11.2022 ,,Cu privire 

la examinarea acordului prealabil privind achiziționarea bunurilorˮ, Decizia Consiliului municipal 

Orhei nr.__________ din 27.12.2022,   examinând  Nota  informativă  prezentată de administratorul 

interimar al Întreprinderii Municipale,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei dl Valentin MUNTEANU,   

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE: 

1. Se ia act de decizia Consiliului de Administrație al Întreprinderii Municipale ,,Servicii  

Comunal-LocativeˮOrhei nr.16 din 31 octombrie 2022 privind aprobarea achiziționării  bunurilor  de 

către Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei. 

2. Se exprimă acordul prealabil privind achiziționarea de către Întreprinderea Municipală  

,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei, a următoarelor bunuri : 

- autospecială pentru transportarea deșeurilor menajere solide în sumă estimativă de  

2 500 000-00 lei inclusiv TVA; 

   3. Întreprinderea Municipală ,,Servicii  Comunal-Locativeˮ Orhei va organiza procedura de  

achiziție, conform prevederilor Regulamentului Întreprinderilor Municipale privind achiziționarea 

bunurilor, lucrărilor și serviciilor a căror fondator este Consiliul municipal Orhei.  

   4. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru executarea deciziei prezente se determină din sursele  

proprii  ale Întreprinderii  Municipale  ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei.  

   5.Prezenta decizie se comunică Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal LocativeˮOrhei, se 

plasează pe pagina WEB a Primăriei municipiului Orhei (www.orhei.md), intră în vigoare la data 

includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale, poate fi atacată la Judecătoria Orhei (adresa:str. 

Vasile Mahu, nr.135, mun.Orhei) în termen de 30 zile din data comunicării în conformitate cu 

prevederilor legislației în vigoare a Republicii Moldova.  

   6. Se abrogă Decizia Consiliului municipal Orhei nr.1.29 din 10.02.2022 ,,Cu privire la 

exprimarea acordului privind achiziționarea bunurilorˮ. 

         7. Controlul asupra executării prezentei decizii revine Autorității Executive a Consiliului 

municipal Orhei.  
 

Primarul municipiului Orhei                                                             Pavel VEREJANU  
 

Viceprimarul municipiului Orhei          Valerian CRISTEA   

Viceprimarul municipiului Orhei         Cristina COJOCARI  

Secretar al Consiliului municipal Orhei                                           Grigore MÎRA   
 

Specialist principal          Alina TRUSOVSCAIA 

Autor: 

         Administrator Î.M. ,,Servicii Comunal - Locativeˮ Orhei                Valentin MUNTEANU      

http://www.orhei.md/


 

Notă informativă 

 

 

La proiectul de decizie nr._____________din__________________________2022 
 

Cu privire la exprimarea  prealabilă  privind achiziționarea bunurilor 
 

        1.Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului  

Autor: Administrator interimar   al Î.M. ,,Servicii Comunal-Locative”Orhei – Valentin MUNTEANU   

        2.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite     
             Prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.10.7 din 15.11.2022 ,,Cu privire la exprimarea 

acordului prealabil privind achiziționarea bunurilorˮa fost exprimat acordul prin achiziționarea de către 

Î.M.,,Servicii Comuanl-LocativeˮOrhei din sursele proprii a unei autospeciale pentru transportarea 

deșeurilor menajere solide în sumă estimativă de 2 500 000-00 inclusiv TVA .  

        Ulterior, Cancelaria  de Stat a R.Moldova, Oficiul Teritorial Orhei prin notificarea  nr.1304/OT8-1245 

din 15.12.2022 ,,Cu privire la abrogarea deciziei nr.10.8 din 15.11.2022ˮ a solicitat abrogarea Decizia  

Consiliului municipal Orhei nr.10.7 din 15.11.2022 ,,Cu privire la exprimarea acordului prealabil privind 

achiziționarea bunurilorˮ prenotate pe motivul ne respectării prevederilor Legii privind transparența în 

procesul decizional nr.239 din 13.11.2008.                      

        Reiterăm că, conform Deciziei Consiliului de administrație nr.2 din 27 ianuarie 2022 ,,Cu privire la 

exprimarea acordului prealabil privind achiziționarea bunurilorˮ și a Deciziei Consiliului municipal Orhei 

nr.1.29 din 10.02.2022 ,,Cu privire la exprimarea acordului privind achiziționarea bunurilorˮ a fost exprimat 

acordul prealabil privind achiziționarea de către Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal-

LocativeˮOrhei a următoarelor bunuri: 

          1.Autospecială pentru transportarea deșeurilor menajere solide în sumă estimativă de  

1 000 000-00 lei fără TVA . 

         2. Autospecială pentru deszăpezire (împrăștiator de antiderapant)  în sumă estimativă de  

1 500 000-00 lei fără TVA.  

         Ulterior Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei conform Regulamentului 

Întreprinderilor Municipale privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor a căror fondator este 

Consiliul municipal Orhei  aprobat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.5.16 din 29.04.2021 a inițiat 

procedura de achiziție nr.5 din 28 februarie 2022,  care ulterior a fost anulată prin procesul-verbal nr.1/1 din 

28 februarie 2022 ( se anexează) din motiv că, conform prevederilor pct.66.1 din Regulamentul prenotat 

,,nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenței, respectiv numărul de ofertanți este mai 

mic decât cel minim prevăzut”. 

          Subsecvent, grupul de lucru al Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei conform 

pct.40 capitolul IV din Regulamentul prenotat, a inițiat  procedura de achiziție repetată privind 

achiziționarea autospecialei pentru transportarea deșeurilor menajere solide și a autospecialei pentru 

deszăpezire (împrăștiator de antiderapant)  prin licitația deschisă  repetată nr.7 din 11.03.2022.Pînă la 

termenul limită de depunere a ofertelor 11.03.2022, orele 11.30  a fot prezentă doar o singură ofertă al 

companiei ,,Alltech EngineeringˮS.R.L. cu următoarea ofertă: 

- Lotul nr.1 obiectul :Autospecială pentru transportarea deșeurilor menajere solide în valoare de 

 1 725 000-00 lei  fără TVA; 

- Lotul nr.2 obiectul: Autospecială pentru deszăpezire (împrăștiator de antiderapant)   în valoare de  

2 383 500-00 lei fără TVA ( oferta se anexează). 

          Conform pct.66.4 din Regulamentul Întreprinderilor Municipale privind achiziționarea  

bunurilor, lucrărilor și serviciilor a căror fondator este Consiliul municipal Orhei aprobat prin Decizia 

Consiliului municipal Orhei nr.5.16 din 29.04.2021, prevede că, grupul de lucru anulează procedura de 

achiziții, în modul stabilit, oricînd (la orice etapă), pînă la acceptarea ofertelor dacă prin valoarea inclusă în 

propunerea financiară, fiecare dintre ele a depășit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea 

contractului de achiziție respectiv. 

          În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire conform procesului-

verbal de deschidere nr.2/1 din 11 martie 2022 (se anexează), procesului-verbal de evaluare a ofertelor 

nr.2/2 din 11 martie 2022, s-a decis anularea procedurii de achiziție publică nr.7 din 11.03.2022 (se 

anexează), pe motivul că suma estimativă aprobată de către organele de conducere (Consiliul de 

administrație al Întreprinderii și Fondatorul (Consiliul municipal Orhei))  nu este suficientă de a achiziționat 

bunurile prenotate . 

          La momentul actual Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei are necesitate  



stringentă privind achiziționarea unei autospeciale pentru transportarea deșeurilor menajere care va fi 

folosită pentru unul din genurile principale de activitate și anume pentru serviciul public de colectare, 

transportare și nivelare a deșeuilor menajere solide. 

         Luînd în considerație că, de către Consiliul municipal Orhei a fost abrogată Decizia Consiliului 

municipal Orhei  nr.10.7 din 15.11.2022 ,,Cu privire la exprimarea acordului prealabil privind 

achiziționarea bunurilorˮ solcităm respectuos, Consiliului municipal Orhei de a exprima acordul privind  

achiziționarea unei autospeciale pentru transportarea deșeurilor menajere solide în sumă estimativă de 2 500 

000-00 lei inclusiv TVA, și abrogarea Deciziei Consiliului municipal Orhei nr.1.29 din 10.02.2022 ,,Cu 

privire la exprimarea acordului privind achiziționarea bunurilorˮ. 

          3.Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene - nu este cazul 

4. Principalele  prevederi  ale proiectului  şi  evidenţierea  elementelor  noi –  

1. Se ia act de decizia Consiliului de Administrație al Întreprinderii Municipale ,,Servicii  Comunal-

LocativeˮOrhei nr.16 din 31 octombrie 2022 privind aprobarea achiziționării  bunurilor  de către 

Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei. 

2. Se exprimă acordul prealabil privind achiziționarea de către Întreprinderea Municipală  ,,Servicii 

Comunal-LocativeˮOrhei, a următoarelor bunuri : 

- autospecială pentru transportarea deșeurilor menajere solide în sumă estimativă de  

2 500 000-00 lei inclusiv TVA; 

   3. Întreprinderea Municipală ,,Servicii  Comunal-Locativeˮ Orhei va organiza procedura de  achiziție, 

conform prevederilor Regulamentului Întreprinderilor Municipale privind achiziționarea bunurilor, 

lucrărilor și serviciilor a căror fondator este Consiliul municipal Orhei.  

   4. Sursa de acoperire a cheltuielilor pentru executarea deciziei prezente se determină din sursele  

proprii  ale Întreprinderii  Municipale  ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei.  

   5.Prezenta decizie se comunică Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal LocativeˮOrhei, se 

plasează pe pagina WEB a Primăriei municipiului Orhei (www.orhei.md), intră în vigoare la data includerii 

acesteia în Registrul de stat al actelor locale, poate fi atacată la Judecătoria Orhei (adresa:str. Vasile Mahu, 

nr.135, mun.Orhei) în termen de 30 zile din data comunicării în conformitate cu prevederilor legislației în 

vigoare a Republicii Moldova.  

   6. Se abrogă Decizia Consiliului municipal Orhei nr.1.29 din 10.02.2022 ,,Cu privire la exprimarea 

acordului privind achiziționarea bunurilorˮ. 

5.Fundamentarea economico-financiară - Adoptarea și implementarea prevederilor acestui proiect de 

decizie nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din bugetul APL. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare – art.10, art.118-126 din Codul 

Administrativ nr.116 din 19.07.2018;art.7 alin.(2) lit.h), art.8 alin.(7) lit.s), art.9 alin.(1) lit.o) ale Legii 

privind întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr.246 din 23.11.2017; art.20 din Legea nr.845 

din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi; art.14 alin.(2) lit.c) al Legii nr.436-XVI din 

28.12.2006 privind administrația publică locală; art.8-13, art.15 ale Legii nr.239 din 13.11.2008 privind 

transparența în procesul decizional; pct.10.7 al Regulamentului Consiliului de administrație al 

Întreprinderilor Municipale Fondate de Consiliul municipal Orhei aprobat prin Decizia consiliului 

municipal nr.6.1 din 10.06.2020; pct.12 al Regulamentului Întreprinderilor Municipale privind 

achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor a căror  fondator este Consiliul municipal Orhei aprobat 

prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.5.16 din 29.04.2021; pct.62 lit.o) din Statutul Î.M.,,Servicii 

Comunal-LocativeˮOrhei în redacție nouă din anul 2019  aprobat  prin  Decizia Consiliului  municipal  

Orhei nr.5.6  din  10.06.2019;  decizia Consiliului de Administrație al  Întreprinderii Municipale ,,Servicii 

Comunal-LocativeˮOrhei nr.16  din 31 octombrie  2022. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului – Proiectul dat este supus consultărilor publice, fiind 

plasat pe pagina web a primăriei la compartimentul Proiecte de documente/proiecte de decizii al Consiliului 

Municipal Orhei . 

8. Constatările expertizei anticorupţie – nu este cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate - nu este cazul 

10. Constatările expertizei juridice - proiectul de decizie este avizat de  juristul Î.M.,,Servicii Comunal-

LocativeˮOrhei 

11. Constatările altor expertize - nu au fost efectuate 

 

Administrator  interimar  

Î.M.,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei                                       Valentin MUNTEANU  

 

 

http://www.orhei.md/

