
PROIECT  

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI 

DECIZIE 

Nr.__________ 

din _________ 

Cu privire la exprimarea acordului 

privind achiziționarea bunurilor pentru 

serviciulu public de întreținere și reparație  

curentă a sistemului de iluminat și a sistemului  

electronic de dirijare a circulației rutiere (semafoare)  

din mun.Orhei  
 

          În temeiul art.12 Cod Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; Legii nr.239 din 

13.11.2008 privind  transparența  în  procesul  decizional; art.7 alin.(20  lit.h), art.8  alin.(7) lit.s) 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 căroro 

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, Contractul nr.2 din 06.04.2018  privind delegarea de 

gestiune a serviciului public de întreținere și reparație curentă a sistemului de iluminat și a sistemului electronic 

de dirijare a circulației rutiere (semafoare)  pentru anul 2018, aprobat prin decizia Consiliul municipal Orhei  

nr.2.14  din 06.04.2018, prelungit prin acordul nr.4/2 din 25.02.2021, Nota informativă  prezentată  de 

administratorul Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei dl Valentin MUNTEANU,  

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI : 

1. Se ia act de prelungire pentru anul 2023 al  Contractului  nr.2 din 06.04.2018  privind delegarea de  

gestiune a serviciului public de întreținere și reparație curentă a sistemului de iluminat și a sistemului electronic 

de dirijare a circulației rutiere (semafoare)  pentru anul 2018. 

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

LocativeˮOrhei nr.13 din 06 septembrie 2022 privind aprobarea achiziționării bunurilor  necesare  pentru 

executarea lucrărilor de către Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei pentru anul 2023. 

3. Se exprimă acordul prealabil privind achiziționarea bunurilor  necesare pentru executarea lucrărilor  

de către Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei, privind întreținerea și reparația curentă a 

sistemului de iluminat și a sistemului electronic de dirijare a circulației rutiere (semafoare)  pentru perioada anului 

2023 în sumă estimativă de 2 160 879,00 fără TVA .  

           4. 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.  

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

preconizate în bugetul municipiul Orhei anul 2023. 

           6.  Prezenta decizie se comunică Întreprinderii Municipale ,,Servicii Comunal- LocativeˮOrhei, 

se plasează pe pagina WEB a Primăriei municipiului Orhei (www.orhei.md) precum și se afișează pe panoul 

informațional și intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale. 

           7.  Controlul asupra executării prezentei decizii revine viceprimarilor municipiului Orhei conform   

competențelor stabilite decizii revine viceprimarului municipiului 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 interimar  

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

 



 

Notă informativă 

La proiectul de decizie nr._____________din__________________________2022 

 

Cu privire la exprimarea acordului privind achiziționarea bunurilor pentru serviciulu public de întreținere și 

reparație  curentă a sistemului de iluminat și a sistemului  electronic de dirijare a circulației rutiere (semafoare)  

din mun.Orhei 

 

1.Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului-administrator  interimar al  

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

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite –                  Întru executarea 

Contract nr.2 din 06.04.2018  privind delegarea de gestiune a serviciului public de întreținere și reparație curentă a 

sistemului de iluminat și a sistemului electronic de dirijare a circulației rutiere (semafoare)  pentru anul 2018, aprobat 

prin decizia Consiliul municipal Orhei  nr.2.14  din 06.04.2018, prelungit prin acordul nr.4/2 din 25.02.2021, și luînd în 

considerație că suma estimativă este de 2 160 879,00  lei fără TVA, Î.M.,,Servicii Comunal-Locativeˮ Orhei, are atribuția 

de a solicita acordul prealabil al fondatorului și a Consiliului de administrație a Întreprinderii privind achiziționarea de 

către întreprindere a bunurilor și serviciilor a căror valoare de piață constituie peste 25 % din valoarea activelor nete ale 

întreprinderii, conform ultimei situații financiare, sau depășește suma de 400 000 de lei.    

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 prelungire pentru anul 2023 al  Contractului  nr.2 din 06.04.2018  privind delegarea de gestiune a 

serviciului public de întreținere și reparație curentă a sistemului de iluminat și a sistemului electronic de dirijare a 

circulației rutiere (semafoare)  pentru anul 2018. 

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

LocativeˮOrhei nr.13 din 06 septembrie 2022 privind aprobarea achiziționării bunurilor  necesare  pentru executarea 

lucrărilor de către Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei pentru anul 2023. 

3. Se exprimă acordul prealabil privind achiziționarea bunurilor  necesare pentru executarea  

lucrărilor de către Întreprinderea Municipală ,,Servicii Comunal-LocativeˮOrhei, privind întreținerea și reparația curentă 

a sistemului de iluminat și a sistemului electronic de dirijare a circulației rutiere (semafoare)  pentru perioada anului 2023 

în sumă estimativă de 2 160 879,00 fără TVA .  

        4. 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.  

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

preconizate în bugetul municipiul Orhei anul 2023. 

5.Fundamentarea economico-financiară - Realizarea proiectului de decizie dat necesită cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul APL. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare – Avînd ca bază;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; 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, Contractul  nr.2 din 06.04.2018  privind delegarea de 

gestiune a serviciului public de întreținere și reparație curentă a sistemului de iluminat și a sistemului electronic de 

dirijare a circulației rutiere (semafoare)  pentru anul 2018, aprobat prin decizia Consiliul municipal Orhei  nr.2.14  din 

06.04.2018, prelungit prin acordul nr.4/2 din 25.02.2021. 

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

web a Primăriei municipiului Orhei . 

8. Constatările expertizei anticorupţie – nu este cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate - nu este cazul 

10. Constatările expertizei juridice - Proiectul a fost supus expertizei juridice pentru corespunderea normelor 

legislative, de către juristul din cadrul Î.M.„Servicii Comunal-Locative” Orhei. 

11. Constatările altor expertize - nu au fost efectuate 

 
Administrator  interimar  

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


