
Boris

MODIFTCANT $I COMPLETARI LA PLANUL DE ACHTZITII PUBLICE
pentru anul 2022 al Direc{iei generale asisten{i medicali ,si sociali a

Consiliului municipal Chiginlu

APROBAT:

i$ generale

li si sociali

hoiembrie2022

1. Se completeazil cu urmitoarele puncte qi se expun in urmltoarea redac{ie,
dupl cum urmeaza.

ii:

t23.

Obiectul achiziliei Cod CPV

Suma
estimativi
planificati

flri TVA (lei)

Procedura
de

achizi{ie

Perioada
desflqurlrii
procedurii
de achizitie

Servicii de intrelinere a

Centrului municipal de
plasament temporar pentru
refugiafi Patria-Lukoil, din
strada Studenlilor nr. 715

(achitarea costurilor
pentru consumul de

energie electricd, apd
potabild si canalizare)

65000000-3 130 000,00 CVM Noiembrie

Gherete 442t1 100-3 90 900,00 CVM Noiembrie

Hdrtie pentru tipSrit A.4 30 1 97630- 1 55 000,00 CVM Noiembrie-
decembrie

125.
Servicii de reparare qi

reglare a geamurilor din
aluminiu/Pvc (inclusiv
materialele necesare sticld, 50800000-3 95 000,00 CVM

Noiembrie-
decembriefurnitura, profil) la Centrul

de plasament temporar
pentru refugiati (CPTR)

t22.

t24..



PROCES.VERBAL

al Eedin{ei grupului de lucru pentru achizilii al

Direcfiei generale asistenfi medicall Ei sociali a Consiliului municipal Chiqiniu

privind modificarea Planului anual de achizilii publice

23 noiembrie2022

Au fost prezen{i la gedin}6:

1. Boris GILCA PreEedinte

Secretar2. Tamara Pirvu

3. Zinaida Pavalenco

4. Nicu Stavinschi- Membru
Membru

5. Irina Certan Membru

6. Mihai Darle Membru

7. Violeta Baltd Membru suplearlt

8. Eudochia Parancenco Membru

9. Sofia Zubic Membru

ORDINEA DE Zlz

Examinarea necesiti{ilor Direc{iei qi modificarea Planului anual de achizi{ii publice;

Decizia de modificare a planului de achizi(ii publice pentru anul2022.

S.A DISCUTAT:

Boris Ctf,CA - pregedintele grupului de lucru, a adus la cunogtinta membrilor grupului

de lucru c6, suma contractuluiS3l22 din12.07.2022 privind achizilionarea serviciilor de

intrelinere (achitarea costurilor pentru consumul de energie electricd, apd potabild 9i

canalizare) la Centrul municipal de plasament temporar pentru refugiali Patria-Lukoil,

din strada Studentilo r nr.7l5, a fost epuizatd. Aceasta se datoreazi faptului c6, in perioada

rece au fost folosite aparate de aer condilionat, dar qi scumpirea zilnicS a tarifelor la

energia electricI. Tot aici, a informat despre necesitatea achiziliondrii a trei gherete in

scopul gestion6rii eficiente a crizei refugiafilor.



Ulterior, a adus la cunogtinta membrilor grupului de lucru c6, conform pct. l5 a Hotdr6rii

Guvernuluinr.70412022 din05.10.2022 privind aprobarea Regulamentului cu privire la

atribuirea categoriilor de vulnerabilitate energeticl qi modul de stabilire gi platd, a

compensafiilor pentru achitarea facturilor la energie, registratorii sunt asistenlii sociali
comunitari Si bibliotecarii din raza teritoriului pe care tl deservesc, desemnali de cdtre

Direcliile asistenld sociald Si proteclie afamiliei Si direcliile de culturd din subordinea

consiliilor raionale/municipale precum Si aote persoane tmputernicite prin ordinul

Ministerului muncii Si protecliei sociale. Se cunoaqte situalia critic6 in care se afl6

institulia in raport cu necesarul de hdrtie (Aa) qi alte rechizite de birou, utilizate gi

necesare pentru realizarea sarcinilor suplimentare atribuite in contextul inregistrdrilor pe

platforma de vulnerabilitate energetici qi implementarea programelor de suslinere a

categoriilor de populalie defav orizatd.

Pe l6ngd procesele administrative de examinare qi executare a demersurilor, cel mai mare

consum a fost utilizat in procesele de stabilire Ei realizare a dreptului la asistenlE sociald

(58.500 cereri inregistrate gi executate), in mod special la realizarca activitAfilor aferente

implementdrii:
- HG rr. 116712008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire
qi platd a ajutorului social (resurse de hdrtie utilizate pentru 10.767 cereri de solicitare

a ajutorului social, copiile actelor justificotive, emiterea a 10.767 decizii de

acordare/neacordare a ajutorului social gi/sau APRA, precum Si emiterea deciziilor de

modificare in rezultatul modificdrilor intervenite, emiterea lunard a listelor de platd ale

tuturor beneficiarilor de ajutor social Si APRA - 2.083 beneficiari de ajutor social Si

14.721 beneficiari de APRA);
- HG nr.37212010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenld gi

distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate pensionarilor gi beneficiarilor de

alocalii sociale de stat (resurse de hdrtie consumate pentru cereri de luare tn evidenld,

copiile actelor justificative pentru luarea tn evidenld Si eliberarea biletelor, invitalii
pentru programare, documentarea refuzurilor, tnstiinldrile privind radierea din rdnd
etc.);
- HG nr. 70412022 pentrv aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea categoriilor de

vulnerabilitate energeticd qi modul de stabilire qi platd a compensafiilor pentru achitarea

facturilor la energie (resurse materiale pentru 6.649 cereri depuse pe suport de hdrtie de cdtre
solicitanli Si generate de sistemul electronic in cadrul tnregistrdrii asistate). Reieqind din cele

expuse mai sus a popus planificarea qi achizifionarea hirtie A 4.

A informat gi despre necesitatea achizilionlrii serviciilor de reparare qi reglare a geamurilor

din PVC la Centrul municipal de plasament temporar pentru refugiafi Patria-Lukoil. Datoritd

faptului c6, cl[direa nu a fost locuibild, inclperile sunt reci, unele geamuri necesitd reparate, iar



altele necesit[ reglate pentru a nu intra aerul rece din exterior in interior. Totodatl a men{ionat

c6, persoanele refugiate care locuiesc in cadrul Centrului se inc[lzesc cu climatizatoare

electrice, iar din cavzageamurilor dereglate clldura nu se p6streaz6'

prin urmare, potrivit legislaliei in vigoare privind achizi(iile publice, este necesar de a efectua

modificiri in planul de achizilii publice pentru anul 2022 al Direcfiei generale asistenfd

medical6 gi sociald, gi a propus modificarea planului de achizilii publice, dupd cum urmeazd:

a solicitat opinia membrilor grupului de lucru cu privire la completlrile in planul de

publice pentru and2022 menfionate mai sus.
Ulterior
achizi[ii

Membrii grupului de

publice qi s-au expus

expuse mai sus.

lucru au confirmat necesitatea modificdrii Planului anual de achizilii

unanim pentru modificarea/completarea planului conform propunerei

Perioada

desflqurlrii
procedurii de

achizi{ie

Suma

estimativi
planificati
f[ri TVA

(lei)

Cod CPVObiectul achizifiei

oiembrie130 000,00 CVM5000000-3

Servicii de intrefinere a

Centrului municipal de

plasament temporar Pentru
refugiafi Patria-Lukoil, din
strada Studenfilor nr. 7 I 5

(achitarea costurilor Pentru
consumul de energie electric[,

bild si canalizare

211100-3

r97630-rH6rtie pentru tipdrit .A.4

oiembrie-
CVM95 000,000800000-3

Servicii de reparare qi reglare a

geamurilor din aluminiu/PVC
(inclusiv materialele necesare

sticl6, furnitura, profil) la
Centrul de plasament temPorar

ru refusiati (CPTR

Nr.
dlo

de

achizi(ie

r22.

123. Gherete 90 900,00 CVM Noiembrie

t24',, 55 000,00 CVM
Noiembrie-
decembrie

125.



,-.\5

S.A DECIS:

1. Modificarea Planului anual de achizilii publice, in corespundere cu prevederile

Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achizilii publice,

aprobat prin HG 1419 din 28.12.2016;

2. Completarea planului conform propunerii expuse mai sus.

Semnlturile membrilor grupului de lucru:

1. Boris Gilca

2. Tamara Pirvu

3. Zinaida Pavalenco

5. Irina Certan

6.

7.

8.

9.

Mihai Darie

Violeta Baltd

Eudochia Parancenco

Sofia Zubic

4.


