
PROCES-VERBAL 

al şedinţei grupului de lucru ad-hoc în scopul analizei recomandărilor parvenite, luării deciziei 

asupra acceptării sau respingerii recomandărilor, îmbunătățirii proiectului de decizie, luînd în 

considerație recomandările acceptate și întocmirii sintezei recomandărilor 

asupra proiectului de decizie a Consiliului municipal Bălți ”Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privnd achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderile 

municipale în care Consiliul municipal Bălți exercită funcția de fondator” 

 

din 17.11.2020 ora 15:00, bir.334 

 

Au participat: 

Șmulschii Ghenadie – viceprimar al mun.Bălți, președintele grupului de lucru ad-hoc; 

Liliana Ceremuș – șef al Secției Achiziții Publice, secretarul grupului de lucru ad-hoc; 

 

Supleanți ai membrilor grupului de lucru ad-hoc: 

Ala Lăteanu - șef al Secției control a calității și volumului serviciilor publice prestate a DGC 

Cristina Rusnac - specialist principal al Direcţiei Dări de seamă și analiza sistemului bugetar a 

Direcției Generale Financiar-Economice 

 

Au absentat motivat: 

Tatiana Dubițkaia – viceprimar al mun.Bălți, vicepreședintele grupului  de lucru ad-hoc; 

Vitalie Balan – șef al Direcției Juridice; 

Veaceslav Zincovschii – șef al Direcției Gospodărie Comunală; 

Vera Rusu – șef al Direcției Generale Financiar-Economice; 

Olga Savciuc – șef al Serviciului Audit Intern 

 

ORDINEA DE ZI: 

1. Analiza recomandărilor parvenite pe marginea proiectului deciziei CMB ”Cu privire la 

aprobarea Regulamentului privnd achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la 

întreprinderile municipale în care Consiliul municipal Bălți exercită funcția de fondator” 

 

VORBITORI: 

Liliana Ceremuș: 

- Stimați colegi, Vă mulțumim pentru prezență. Proiectul a fost elaborat în temeiul 

Hotărîrii Guvernului nr.351 din 10.06.2020 pentru aprobarea ”Regulamentului privind 

achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat”, potrivit căreia 

autoritățile administrației publice locale vor examina oportunitatea aplicării prevederilor 

Regulamentului în vederea asigurării transparenței procedruilor de achiziție la 

întreprinderile municipale. Pe parcursul consultărilor publice, părțile interesate au 

transmis în scris propunerile și recomandările pe marginea proiectului de Regulamentul. 

Ghenadie Șmulschii: 

- Rog să dați citire la propunerile și recomandările recepționate de la părțile interesate. 

 



Liliana Ceremuș: 

- Consiliul Concurenței, prin scrisoarea din 11 noiembrie 2020, comunică despre lipsa 

propunerilor și obiecțiilor pe marginea proiectului de ”Regulament privnd achiziționarea 

bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderile municipale în care Consiliul municipal 

Bălți exercită funcția de fondator”; 

- ÎM ”DRCD”, prin scrisoarea din 29.10.2020, a solicitat ca Regulamentul să fie pregătit 

cu condiția creării unor condiții favorabile pentru dezvoltarea întreprinderilor municipale, 

precum și pentru asigurarea unui nivel adecvat de protecție a consumatorilor serviciilor 

municipale; 

- Direcția Generală Financiar-Economică, prin scrisoarea din 28.10.2020, recomandă 

expunerea în redacție nouă a pct.6 și completarea pct.11, după cum urmează:  

Pct.6 – redacție nouă – Procedurile de achiziții se realizează în baza planului de achiziții 

aprobat de către Consiliul Administrativ, inclusiv cu aprobarea ulterioară a modificărilor 

operate la acesta, publicat pe pagina web a întreprinderii și a fondatorului. Modificările la 

planul de achiziții să se efectueze pînă la inițierea procedurii de achiziție. 

Pct.11 – completare – Conducerea întreprinderii va prezenta anual fondatorului Raportul 

privind realizarea planului de achiziții, aprobat de Consiliul Administrativ. 

- ÎM ”GLC Bălți”, prin scrisoarea fin 30.10.2020, comunică despre lipsa propunerilor și 

obiecțiilor pe marginea proiectului de Regulament. Este menționat faptul că după 

aprobarea ”Regulamentului privnd achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la 

întreprinderile municipale” apare necesitatea aplicării modificărilor în lista statelor de 

personal în scopul creării unui departament responsabil de achiziții și logistică; 

- ÎM ”DCC CU”, prin mesajul transmis prin poșta electronică din 14.10.2020, a menționat 

că proiectul de regulament nu necesită îmbunătățire. 

Decizia grupului de lucru ad-hoc: se acceptă propunerea DGFE de a expune în redacție nouă a 

pct.6 și a completa pct.11 din proiectul de Regulament. 

 


