
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

      nr. 
din 2022

Proiect

Cu privire la acordul prealabil privind achiziționarea
de către Î.M. ”Direcția de Troleibuze din Bălți” 
a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare 
pentru executarea sarcinilor atribuite pentru a. 2022

            În conformitate  cu p f) alin. (2) art. 14 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, p. h) alin. (2) art. 7 a Legii RM cu privire la întreprinderea de stat şi
întreprinderea municipal nr. 246   din  23.11.2017, în baza Legii  RM privind achiziții  publice
nr.131 din 03.07.2015, precum şi în temeiul deciziei  Consiliului municipal Bălţi  nr. 16/1 din
21.12.2020  „Cu   privire   la   aprobarea  Regulamentului  privind  achiziționarea  a  bunurilor,
lucrărilor și serviciilor la întreprinderile municipal în care Consiliului municipal Bălţi exercită
funcția de fondator”,  hotărîrea Consiliului  de administrație  a ÎM ”Direcția  de Troleibuze din
Bălți”,  procesul-verbal  nr.  16  din  25.01.2022,  cu  scopul  de  a  executa  serviciile  atribuite
îtreprinderii, presatate conform contractul privind prestarea serviciilor de transport public electric
în municipiul Bălți din 14.10.2013, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se  dă  acordul  prealabil  Î.M.  ”Direcția  de  Troleibuze  din  Bălți”  la  achiziționarea  a
bunurilor, serviciilor și lucrărilor în sumă de 19 029,80 mii lei (nouăsprezece mii douăzeci
și nouă, 80) mii lei, conform anexei.

2. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr.
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  activităţi  economico-financiare  pentru  gospodărie  municipală,
administrarea bunurilor şi protecţia mediului.

Preşedintele şedinţei a 
ordinare a Consiliului mun. Bălţi              

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului mun. Bălţi



Anexa
la decizia Consiliului mun. Bălți

nr.     din   2022

Planul de achiziție
pentru anul 2022 ÎM „Direcția de trolribuze din Bălți”

Nr.
crt
.

Expunerea obiectului de
achiziție

Cod CPV
Valoarea

estimată fără
TVA (mii lei)

Valoarea
estimată

inclusiv TVA
(mii lei)

Procedura de achiziție aplicabilă
Perioada desfășurării

procedurii de achiziție publică

I. BUNURI

1 Energia electrică 71314100-3
7 837,67 9 405,20

Indicație MF RM №36 din 23.12.2022 Pe parcursul anului 2022

2

Piese de schimb pentru testarea
tehnică
planificată a vehicolelor și 
rețelelor 
electrice și consumabile

34900000 6 285,10 7 542,10
Legea privind achizițiile publice №131

din 03.07.2015 Pe parcursul anului 2022

3  Dezinfectante 39800000 441,25 529,50
Legea privind achizițiile publice №131

din 03.07.2017 Pe parcursul anului 2022

4  Uleuri și lubrificanți 09200000 210,83 253,00
Legea privind achizițiile publice №131

din 03.07.2018 Pe parcursul anului 2022

II. SERVICII

5
Asigurarea "Casco" vehicolelor
și rețelilor

66500000 1 300,00 1 300,00 Licitație deschisă Pe parcursul anului 2022

       
III. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE MONTAJ

       
       

 TOTAL  16 074,85 19 029,80   

*suma actuală pînă la majorarea oficială a tarifului energiei electrice



























    


