
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2021 

Proiect 

 

Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea 

de către ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălți” 

a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii  

pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru  a.2022  

    În conformitate cu p. f) alin.(2) art. 14 a Legii RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, p.h) alin.(2) art. 7  a Legii RM nr.246 din 23.11.2017 cu privire la 

întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, în conformitate cu decizia Consiliului 

mun.Bălți nr. 16/1 din 21.12.2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

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

municipal Bălți exercită funcția de fondator”, prin hotărârea Consiliului de administrație a 

întreprinderii municipale «Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi», înregistrată în Procesul-verbal 

nr.5 din 25.11.2021, cu scopul asigurării orașului cu serviciile prestate de către întreprindere, 

conform contractului de delegare nr. 12-02d/20 din 02.01.2020 și a contractului de subsidiere nr. 

12-01d/20 din 02.01.2020,- 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se dă acordul prealabil la achiziționarea de către  ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălți” a 

bunurilor și serviciilor în sumă de 8075305,82  (opt milioane șaptezeci și cinci mii trei sute 

cinci, 82) lei (conform anexei -  Planul de achiziții). 

2. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, 43) în 

termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al 

Republicii Moldova nr. 116/2018. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului, 

pentru activităţi economico-financiare. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XV 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi                            Vitalie Balan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Anexa  

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. _____ din _________2021 

 

Planul de achiziţie  
Pentru anul 2022  ÎM Gospodăria Locativ Comunală Bălți 

Nr. 

crt. 
Expunerea obiectului de achiziţie Cod CPV 

Valoarea estimată  

fără TVA  

(lei) 

Valoarea 

estimată inclusiv 

TVA 

 (lei) 

Procedura de 

achiziţie aplicabilă 

Perioada 

desfăşurării procedurii 

de achiziţie publică 

 I. BUNURI 

1 Produse petroliere 09000000-3 1 514 000,00 1 816 800,00 Licitație deschisă Decembrie 2021 

2 Materiale de construcții 44000000-0 1 428 428.67 1 714 114.48 Licitație deschisă Decembrie 2021 

3 

Materiale pentru reparația acoperișurilor  

din membrane bituminoase și foi de 

ardezie 

44000000-4 980000,00 1 176 000,00 Licitație deschisă Ianuarie 2022 

4 

Tevi PVC (polietilenă) pentru sisteme 

interioare de canalizare  alimentare cu 

apă potabilă  și fitinguri 

44161200-8 520 000,00 624 000,00 
Cererea ofertelor de 

prețuri 
Ianuarie 2022 

5 Banca pentru amenajare teritorii  363659,45 436391,34 
Cererea ofertelor de 

prețuri 
Februarie 2022 

 
 

II. SERVICII 

 

6 Servicii de dezinsecție,deratizare 90921000-9 370 833.33 445 000.00 
Cererea ofertelor de 

prețuri 
Ianuarie 2022 

7 
Servicii expertiză și diagnostică 

asensoare 
50531100-7 635 833,33 763 000,00 

Cererea ofertelor de 

prețuri 
Ianuarie 2022 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE MONTAJ 

 

8 
Lucrări de reparație a acoperișurilor din 

foi de ardezie  
 583333,33 700 000,00 

Cererea ofertelor de 

prețuri 
Februarie 2022 

9 

Lucrări de reparație a joncțiunilor între 

panourile de beton armat a blocurilor 

locative  

 333333.33 400000,00 
Cererea ofertelor de 

prețuri 
Februarie 2022 

 TOTAL  6 729 421,44  8075305,82    









 


