
Proiect de decizie 4.11

Cu privire la aprobarea planului de.achizilit 2022"

Rap^ortor, dna Natalia Mafteula, contabil $ef

liiz: Comisia consultativa buget, economie, finan[e''^il 
.;;i;;;e cu alin.1 + aline) alegii Republicii Moldovanr.436-XVl din

ze-.;zio;i,,pr**Jea-irirtiutiu p"utcaiocal-a' cu modificErile qi completdrile ulterioare,

;,*il;iil-r.gii z: glzoolprirind transparenla in procesului decizional, Legea finanlelor

prUfi"" nr.397-Xi din 16 octombrie 2003, pr.tu* qi i avizului comisiei consultative,

bonsiliul Local Dub[sarii Vechi,
DECIDE:

1. Se aprobd planul de achiziiii conform Anexei'

i. R.rporrabii de executarea piezentei decizii este contabilul qef

3. Primarul, Vitalie Casian, va asigura controlul executfrii prezentei decizii'

4. Prezenta decizie intr[ in vigoare la data 0l '01'2022



Anexd la intrebarea nr.lI

Not[ informativi la proiectul de de decizie:

,,Cu privire ta aprobarea Planului tle Achizilil pentru anll2-9?-2-']'

comisiilor consultative de

Dubdsarii Vechi pentru examinare 9i aprobare in qedinld'

Proiectul de decizie este elaborat

De cltre Mafteula Natalia ,contabil qef

I..Denumireaautoruluiqi,dup6.u,,u@laborareaproiectului

Primdria s.tOutds
itfl{ile urmirite

ffi elaborarea proiectului de 
Xctl=( , = :;; ; + ::;-:-:-^r;:.: ::: : in'14 alin (2) a

in conformitate cr, 9 din28'12'2016ln contbr

Legii Repubricii Mordova nr.a36-Xvi oin 2g.12.2006 ,,privind Administratia Publica Local[" cu

modific'rile qi completdrile ult.riour", .t giiyi+.,ft: t"eii,Z,ZO17008 privind transparenla in procesului

decizional, Legeafinanlelor publice nr.397-XY din 16 octombrie 2003,

ilitate Pentru Proiectele care au @legislaliei nalionale

cu legislatia Uniunii

4. Principa1.1. rr.r tierea elementelol-noi

Froiectul de decizie barea Planul de Achizilii tru anul 2022 (Anexa

5. Fundamentarea economico-financiarl
aloc tea a careYa cheltuieli dintului de decizie

@idedecizie,
au abrogdri'

@a pullig j_pl9re:l}lui
l de decizie a fost

avizatde c6tre primarul satului qi contabilul qef

in scopul respect6rii prevederilor Legii nr.23912008, proiectul de decizie cu actele de rigoare au fost

plasate pe pagina web a prim6riei:wwi'dubasariivechi'md' :: :il':lf:: "T::li:?i: ,'"::1'" 
avizate ta

ffi;d;."rr?.1r,,,.1. u1. .onrilirrri lorul $i ,pr. uprobur. in.udrur E.dir!.i .onrilirlri ro.ul.

; Pertizei anticoruPtie a

proiectelor de acte regisrative qi normative, anexa m.2 la hotarirea colegiului centrului National

Anticoruplie nr'6 din 20.10.2018 '

9. Conttatfrile expertizei de compatibilitate

Proiectuldedecizieafostelaborat.o,,reEirespectareanormelor
de tehnica legislativa. constat[rile expertizei juridice fiind efectuate de c6tre subdi:':]:-Tii:

specialitate din cadrul ApL in conformitate cu art. 37 alin(6) din Legea nr.100/2017 Ei inaintat spre

ivizarcComisiei consultative de specialitutt qi to"i.1iu1ui1ocal.

11. Constatirite altor exPertize

ipecialitate sPre avizare Ei



Expunerea obiectului de achiziţie

Suma estimativă 

planificată fără 

TVA
Suma estimativă 

planificată cu TVA

Procedura de achiziţie 

aplicabilă

Desfăşurare procedură 

de achiziție,  Trimestrul

1 Servicii de furnizare  a gazelor naturale 316 666,67 380 000,00 contract  de valoare mică I-IV

2 Servicii de furnizarea a energie electrice 306 666,67 368 000,00 contract  de valoare mică I-IV

3 Servicii de internet si IPTV 37 500,00 45 000,00 contract  de valoare mică I-IV

4 Servicii de telefonie fixa 16 250,00 19 500,00 contract  de valoare mică I-IV

5 Servicii de telefonie mobila 8 333,33 10 000,00 contract  de valoare mică I-IV

6 Servicii deservire tehnica a calculatoarelor 9 166,67 11 000,00 contract  de valoare mică I-IV

7
Servicii de implementare  și menținere a Sistemului Informațional Bugetar 

laborate de Platforma 1C
4 166,67 5 000,00 contract  de valoare mică I-IV

8 Servicii de evacuare a  desurilor si de furnizarea a apei potabile 25 000,00 30 000,00 contract  de valoare mică I-IV

9 Servicii  de deeratizare 4 166,67 5 000,00 contract  de valoare mică I-IV

10 Servicii de instalare a utilajului pentru supraveghere video 16 666,67 20 000,00 contract  de valoare mică I-IV

11 Servicii de întreținere a resurselor WEB conexe paginii Primariei 8 333,33 10 000,00 contract  de valoare mică I-IV

12 Servicii de reparații a automobilelor 16 666,67 20 000,00 contract  de valoare mică I-IV

13 Servicii de elaborare a documentației de proiect și a devizelor de cheltuieli 166 666,67 200 000,00 contract  de valoare mică I-IV

14 Servicii de supraveghere de Autor 25 000,00 30 000,00 contract  de valoare mică I-IV

15 servicii de amenajare a teritoriului 166 666,67 200 000,00 contract  de valoare mică I-IV

16 Servicii de reprofilarea  si curatarea   drumurior cu tehnica speciala 166 666,67 200 000,00 contract  de valoare mică I- IV

17 Servicii de transport 16 666,67 20 000,00 contract  de valoare mică I-IV

18 Achizitionarea Produselor  petroiere 104 166,67 125 000,00 contract  de valoare mică I-IV

19 Achizitionarea Apei potabile  imbuteliate 25 833,33 31 000,00 contract  de valoare mică I-IV

20 Achizitionarea Produselor alimentare 833 333,33 1 000 000,00 contract  de valoare mică I-IV

21 Achizitionarea Echipamentului  electric 125 000,00 150 000,00 contract  de valoare mică I-IV

22  Achizitionarea materialelor  de constructie 166 666,67 200 000,00 contract  de valoare mică I-IV

23 Achizitionarea Rechizitelor  de birou   si a marfurilor de uz gospodaresc 83 333,33 100 000,00 contract  de valoare mică I-IV

24 Achizitionarea Mobilierului in  sediul Primăriei 41 666,67 50 000,00 contract  de valoare mică I-IV

25 Achizitionarea tehnicii de calcul și accesorii 41 666,67 50 000,00 contract  de valoare mică I-IV

26 Achizitionarea Aparatelor  pentru sonorizare 16 666,67 20 000,00 contract  de valoare mică I-IV

27 Achizitionarea masinilor si utilajelor  pentru bucaria Gradinitei de copii 16 666,67 20 000,00 contract  de valoare mică I-IV

28 Achizitionarea  cadourilor de craciun 25 000,00 30 000,00 contract  de valoare mică IV

29 Lucrari extindere  ilum. Stradala 166 666,67 200 000,00 contract  de valoare mică I-IV

30
Lucrări cadastrale complexe privind formarea bunurilor imobile prin 

separarea terenului proprietete publică a statului
41 666,67 50 000,00 contract  de valoare mică I-IV

31 Lucrări de reparatii  la Gradinita de copii „Romanița” 1 666 666,67 2 000 000,00 COP II-IV

32 Lucrari de reparatie la Scoala  de Arte din s. Dubasarii Vechi 166 666,67 200 000,00 contract  de valoare mică II-IV

33 Lucrari de reparatie  la Casa de cultura din s. Dubasarii Vechi 83 333,33 100 000,00 contract  de valoare mică II-IV

34 Lucrari  de reparație a primărie  din s. Dubasarii Vechi 166 666,67 200 000,00 COP II-IV

35 Lucrari de reparatie  a unei portiuni de drum 1 333 333,33 1 600 000,00 COP II-IV

36 Lucrari de reparatie a unei fintini din s. Dubasarii Vechi 83 333,33 100 000,00 contract  de valoare mică II-IV

37 Lucrari de amenajarea a  gunoistei 83 333,33 100 000,00 contract  de valoare mică II-IV
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38  Construcţía reţelei  de irigare stadion 50 000,00 60 000,00 contract  de valoare mică II-IV

39 Construcía teţelei de  irigare parc 16 666,67 20 000,00 contract  de valoare mică II-IV

40 Lucrari de reparatie a acoperisului la primarie 833 333,33 1 000 000,00 COP II-IV

41 Lucrari de reparatie a acoperisului la casa de cultura 833 333,33 1 000 000,00 COP II-IV

42 Conservarea si restaurarea obiectivelor turistice locale 166 666,67 200 000,00 contract  de valoare mică II-IV

43 Achizitionarea mijlocului tehnic pentru transportarea  copiilor 166 666,67 200 000,00 contract  de valoare mică II-IV

44 Actulizarea  fondului de carte a bibliotecii  publice 16 666,67 20 000,00 contract  de valoare mică II-IV

45 Lucrari de constructie si dotare a terenului de joaca Moldelecom si Casa Mare 83 333,33 100 000,00 contract  de valoare mică II-IV

46 Lucrari de amenajre si dotare a parcului central 100 000,00 120 000,00 contract  de valoare mică II-IV

47 Lucrari de amenajarea a  terenului de volei, platforma  multifunctionala 41 666,67 50 000,00 contract  de valoare mică II-IV

48 Achizitionarea utilajelor  pentru  tractorul  multifunctional 166 666,67 200 000,00 cotract de mica valoare II-IV

49 Lucrari de reparație a casuței  cimitir vechi 58 333,33 70 000,00 contract  de valoare mică II-IV

50 Procurări de materiale și rechizite de birou 41666,66667 50000 contract  de valoare mică I-IV
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