
  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 „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălţi” 

a bunurilor și serviciilor necesare întreprinderii  

pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru  a. 2022  

       

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

administraţia publică locală, lit.h) alin.(2) art. 7  al 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 ÎM „Direcția reparații și Construcții Drumuri Bălţi” înregistrată în procesul-verbal nr. 

9/2021 din 06.12.2021, cu scopul asigurării orașului cu serviciile prestate de către întreprindere, 

conform contractului de delegare nr. 17/5 din 31.01.2020, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se dă acordul prealabil la achiziționarea de către  ÎM „Direcția Reparații și Construcții 

Drumuri Bălţi” a bunurilor și serviciilor în sumă de 31127,4 mii lei, conform anexei. 

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

în termen de 30  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 gospodăria municipală, pentru drept şi disciplină, pentru activităţi 

economico-financiare. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a XVII 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi                     

 

 

 

 

 

 

 



Anexa                                                                                                                                                                

la decizia Consiliului mun. Bălți                                                                                                                     

nr. _   din __________2021 

 

Lista bunurilor și serviciilor planificate la achiziţionare 

de către ÎM „DRCD Bălţi” pentru anul 2022 

 

nr. 

d/r 

                      Denumirea articolelor de cheltuieli 

Plan 2022    

(mii lei, 

inclusiv 

TVA) 

                                       B  U  N  U  R  I  

1 
 Produse petroliere incl. Uleiuri si solutii 7 428,0 

2 
Materiale bituminoase 2 820,0 

3 
Structuri din beton armat (grilaje, trape, inele, borduri, etc) 688,1 

4 

Produse din metale de bază şi produse conexe (țevi, foi metal, colțare, 

fitinguri,  zăbrele, etc.) 
720,0 

5 
Materiale inerte si de constructie (pietriș, savură, nisip,etc) 4 740,0 

6 
 Vopsele, lacuri şi masticuri pentru marcaj rutier                          720,0 

7 

Diverse echipamente de transport şi piese de schimb:         Sare 

industrială pentru deszăpezire     -  1 440,0                                                                                     

Echipament rutier și de întreţinere rutieră , indicatoare rutiere lumi-

noase,  indicatoare rutiere, etc             – 720,0 

2 160,0 

8 

Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule, 

inclusive anvelope și acumulatoare 
1 800,0 

9 
Camioane specializate   1320,0 

 
Total   bunuri 

22 396,10 

 

 
                                 S E R V I C I I  

1 Servicii reparații auto 936,0 

2 Servicii si locatiune auto la organizatii terte 1 200,0 

3   Prestarea energiei electrice 950,6 

4 
Depozitarea deșeurilor 3 960,0 

5 
 Comision bancar, postal 1 200,0 

   6  
 Gaz natural 484,7 

     Total servicii 8 731,3 

  Total cheltuieli 
31 127,4 

 





























































































 


