
Darea de seam a 
a Consiliul de adm inistrate  

al IM DCC CU m.Baltipentru a.2019

In a. 2019 au avut loc 4 sedinte a Consiliului administrativ

Data Prezenti
/V

Intrebari puse spre exammate S-a hotarit
26.06.2019 Begun L. 

Gubceac V. 
Barispoli M. 
Butenco Z.

1 .Privind prim irea in gestiunea IM DCC CU a 
m ijloacelor de baza, formate in rezultatul 
modernizarii iluminatului stradal in suma de 
4 597 893,93 lei conform  anexei nr. 1 si in 
suma de 566 492,12 lei conform  anexei nr. 2 
cu drept de gestiunea econom ica

l.D e a permite primirea in gestiunea IM 
DCC CU a mijloacelor de baza, formate 
in rezultatul modernizarii iluminatului 
stradal

Ф
17.07.2019 Coada V. 

Gubceac V. 
Begun L. 
Barispoli M. 
Butenco Z.

1 .Privind perm iterea platii ajutorului material 
angajatilor cu ocazia zilei constructorului in 
m arim e de un salariu in baza p. 2.4 al 
Contractului colectiv din contul mijloacelor 
intreprinderii.
Nota: ajutor material nu a fost platit.

1 .S-a hotarit unanim  de a da permitere 
pentru plata ajutorului material 
angajatilor in m arim e de un salariu cu 
ocazia zilei constructorului.

6.12.2019 Gubceac V. 
Begun L. 
Barispoli M. 
Butenco Z.

■

1 .Aprobarea Fondului de salarii IM DCC CU 
pentru a. 2020

2. Incheierea contractului pentru reparatia si 
instalarea iluminarii festive -

•

3.Achizitiile serviciului pentru a. 2020 pentru 
deservirea tehnica a iluminatului stradal in

1 .De aprobat cantitatea angajatilor IM 
DCC CU conform  listei pentru a. 2020 si 
fondul anual de salarii

2. S-a hotarit de a permite IM DCC CU 
de a incheia contract cu «Netsistem» SRL 
pentru reparatia si instalarea iluminarii 
festive

•

3. De a permite imtierea procedurii 
achizitiilor lucrarilor de deservire a



1

m.Balti

4 .Realizarea utilajului necorespunzator 
conditiilor -  ascensorilor in cantitate de 6 
bucati pentru piese Intreprinderii M unicipale 
GLC mun.Balti

5.Privind perm iterea trecerii la pierderi a 
constructiei nefinisate (anexe magazine) la 
casele de locuit cu 12-16 etaje de pe str.Stefan 
cel Mare, care a fost dem ontat de catre IM  
D RCD si la locul caruia a fost pregatit teren 
pentru sever (gradina publica)

iluminatului stradal cu incheierea 
ulterioara a contractului

4. De a perm ite realizarea ascensorilor 
necorespunzatoare conditiilor in cantitate 
de 6 bucati Intreprinderii Municipale 
GLC mun.Balti

5.De a permite aducerea in corespundere 
a datelor evidentei contabile a obiectului 
demontat nefmisat (anexe magazine) la 
casele de locuit cu 12-16 etaje de pe 
str.Stefan cel Mare

27.12.2019
Gubceac V. 
Begun L. 
Barispoli M. 
Butenco Z.

1 .Privind anularea procedurii nr.d s-b 3 w d p 
1-M D - 1576246005963 din 26.12.2019 a 
licitatiei electronice pentru achizitiile 
serviciului de deservirea tehnica a retelelor de 
iluminat stradal Tn m.Balti pentru a. 2020 din 
cauza lipsei concurentei

2 .Privind realizarea utilajului necorespunzator 
conditiilor -  6 ascensori de pasageri

1.De a permite IM DCC CU din cauza 
lipsei concurentei
si necorespunderii cerintelor prevazute in 

docum entatia de atribuire , anularea 
procedurii achizitiilor serviciului de 
deservirea tehnica a retelelor de iluminat 
stradal in m.Balti pentru a. 2020, nr. о с d 
s-b 3 w d p 1 - м Ъ  -  1576246005963 si 
de a anunta repetat un concurs pentru 
deservirea retelelor de iluminat stradal

2.De a permite IM DCC CU m.Balti 
incheierea contractului cu IM GLC pentru 
realizarea ascensorilor 
necorespunzatoare conditiilor in cantitate 
de 6 bucati in sum a totala 127 860 lei



3 .Privind necesitatea formarii capitalului de 3.De a permite IM DCC CU m.Balti 
rezerva in suma de 5000,0 lei din contul formarea capitalului de rezerva in suma
profitului nerepartizat. j de 5000,0 lei.

Presedinte al Consiliul de ad m in is tra te  
al IM DCC CU mun.Balti


