
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2023 

 

 

Proiect 

  

 

Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea 

de către ÎM ”Direcția Reparații și Construcții 

Drumuri Bălți” a bunurilor și serviciilor 

necesare întreprinderii pentru îndeplinirea 

sarcinilor încredințate pentru anul 2023 

 

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

administrația publică locală, lit. h) alin. (2) art. 7 al Legii RM nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la 

întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, în baza Legii RM nr. 131 din 03.07.2015 

privind achizițiile publice, deciziei 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”, deciziei 

Consiliului de administrație a ÎM ”Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” înregistrată în 

proces-verbal nr. 4/2022 din 20.12.2022, în  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 Bălți” a bunurilor și serviciilor pentru anul 2023 în sumă de 51894,60 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 activități economico-financiare, pentru gospodăria municipală, 

administrarea bunurilor și protecția mediului. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei I 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                    

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi             Irina Serdiuc 

 

 

 



 

Anexa  

la decizia Consiliului mun. Bălți  

nr. ____din __________ 2023 

 

 

Bunuri și servicii de valoarea mare pentru achiziționare 

în anul 2023 de către ÎM ”Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” 

 

 

Nr. crt. Expunerea obiectului de achiziţie Cod CPV 
Plan 2023, (mii.lei)                   

inclusiv TVA                        

1 

Produse petroliere 09000000-3 12 468 

         inclusiv:     

    -  Motorină                                 /221200 L/ 09000000-3 8 760 

    -  Benzină                                   /65000 L/ 09000000-3 2 574 

    -  Gaz lichifiat                            /25000 L/ 09000000-3 990 

Uleiuri și soluții tehnice 16700000-2 144 

2 
Achiziționarea mijloacelor fixe /camion 

specializat/ 
16700000-2 6 000 

3 Bitum și materiale bituminoase 44000000-0 4 926 

4 Materiale pentru reparația acoperișului  din  lemn 44191000-5 720 

5 Materiale  inerte (granit, calcar, nisip savură) 14000000-1 3 492 

6 
Metal (în asortiment): țevi, foi metal, fitinguri, 

zăbrele, etc 
44167300-1 654 

7 
Beton+Materiale din beton armat (inele, borduri, 

pavaj, trape, grilaje) 
44114000-2 2 256 

8 Vopsea pentru marcaj rutier 44800000-8 480 

9 Indicatoare rutiere 34992100-8 1 140 

10 
Achiziționarea  materialelor pentru întreținerea 

canalizației orășănești de scurgere a apelor fluviale 
44115210-4 480 

11 
Piese de schimb auto, inclusiv, anvelope și 

acumulatoare 
34913000-0 1 980 

12 
Achiziţionarea obiectelor de  mică valoare și 

scurtă durată: salopete și accesorii 
18100000-0 1 080 

  

 

TOTAL bunuri 

 

 

  35 676 



II. SERVICII 

1 
Servicii de asigurare cu gaz                                

naturale                                           /60000 m3/ 
09000000-3 1 453 

2 
Servicii de furnizare a energiei electrice                                                                  

/ 305000 kw/ 
71314100-3 2 562 

3 
Servicii de depozitare a deșeurilor la poligon s. 

Țambula (SRL EcoPrim) 
90513100-7 5 760 

4 Achiziționare serviciilor de reparații auto 50112000-3 660 

5 

Achiziționarea materialelor pentru întreținerea și 

reparația drumurilor și opririlor de transport 

public; pentru organizarea sărbătorilor de oras; 

pentru întreținerea terenurilor speciale de colectare 

a deșeurilor 

  2 892 

6 

Achiziționare serviciilor de deservire a utilajului 

tehnic si calculatoare; deservire a programelor 

contabile   

50300000-8 732 

7 Servicii locațiune auto 45500000-2 2 160 

  TOTAL servicii   16 218,60 

  TOTAL ACHIZIȚII  DE MARE VALOARE 51 894,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























 


