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Boris CiLCa

MODIFICANI $I COMPLETARI LA PLANUL DE ACH.IZITII PUBLICE
pentru anul 2022 al Direc{iei generale asisten{i medicall qi sociall a

Consiliului municipal Chiginiu

,r30" noiembri e 2022

L. Se completeazil cu urmitoarele puncte gi se expun in urmitoarea redac{ie,
dupl cum urmeazdz
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Obiectul achizi(iei Cod CPV

Suma
estimativl
planificati

fIrI TVA (lei)

Procedura
de

achizifie

Perioada
desflquririi
procedurii
de achizitie

Lucrari de reparatie
a podului din gips carton
inclusiv lucrarile de
finisare, vopsire si
materiale la Centrul de
plasament temporar pentru
refueiati (CPTR)

4s200000-9 137 432,60 CVM Decembrie

Servicii de instalare qi

conectare a generatoarelor
electrice cu carcasS

51111200-s 24 860,00 CVM Decembrie

Fotoliu de birou 39113r00-8 67 000,00 CVM Decembrie

Servicii de transportare a
m6rfii, de lichidare a
avariilor la sistemele
ingineregti gi alte servicii
la Centrul municipal de
plasament temporar pentru
refugiafi,,Patria-Lukoil",

98300000-6 30 000,00 CVM Decembrie

Nr,
rtlo

126.

1,29i

t29.



PROCES-VERBAL

al qedinlei grupului de lucru pentru achizilii al

Direcfiei generale asistenfi medicali qi sociali a Consiliului municipal Chiqiniu
privind modificarea/completarea Planului anual de achizilii publice

30 noiembrie2022

Au fost prezenti la gedin{I:

l. Boris GILCA Pre$edinte

2. Tamara Pirvu Secretar

3. Zinaida Pavalenco Membru
Membru
Membru

4. Nicu Stavinschi

5. Irina Certan

6. Mihai Darie Membru

7. Violeta Balt6 Membru supleant

8. Eudochia Parancenco Membru

9. Sofia Zubic Membru

ORDINEA DE Zlz

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

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

S.A DISCUTAT:

Boris Cif,Ca - pregedintele grupului de lucru, a adus la cunoqtinfa membrilor grupului de lucru

despre necesitatea achizilionirii lucririlor de reparare a tavanului la Centrul municipal de

plasament temporar pentru refugia{i Patria-Lukoil. Aceasatd necesitate a aplrut in urma

pr[buqirii tavanului din cauza unei lave de apd defectl care de mai mult timp, probabil, avea

scurgeri mici ce nu erau vizibile. Tot aici, a menfionat cd, in cadrul Centrului locuiesc

persoanele refugiate, iar starea tavanului pune in pericol viafa qi s[ndtatea acestora. Tot aici, a

informat despre necesitatea achizilion[rii sericiilor de intalare a generatoarelor electrice cu

carcas[. Aceasta se datoreazd,crizei energetice cu care se confruntdlaranoatrI dar qi o eventuald



\
\

deconectare a energiei electrice pe termen scurt sau lung. Totodat6, a menfionat cd, aceastd

achizilie este foarte necesarS, deoarece o eventuali deconectare a energiei electrice ar paraliza

activitatea de zi cu zi a angajafilor antrena{i in acordarea ajutorului refugiafilor, coordonarea

tuturor proceselor, necesitdlilor de bazd Ei sistarea prestdrii tuturor serviciilor de asistenf[

medical[ qi social[.

Ulterior, a adus la cunoqtinfa membrilor grupului despre achizilion6rii serviciilor de transportare

a mdrfii, de lichidare a avariilor la sistemele inginereqti qi alte servicii la Centrul de plasament

temporar pentru refugia{i, cu urmdtoarea specificafie tehnic6: servicii de transportare a mdrfii

(produselor) cu autovehicolul; servicii de transportare a muncitorilor cu autocarul; servicii de

lichidare a avariilor la sistemele inginereqti, de canalizare, apeduct qi incdlzire; servicii de

confecfionare, montare a perefilor desplrfitori qi diverse servicii de construclii; servicii de

incircare qi descircare a mdrfii/produselor (hamali). DupI, a menfionat, dacd sunt surse

financiare de achizilionat fotolii de birou.

Prin urmare, potrivit legislatiei in vigoare privind achiziliile publice, este necesar de a efectua

modificlri in Planul de achizilii publice pentru anul 2022 al Direcfiei generale asistenfI

medicald qi social6, qi a propus modificarea planului de achizilii publice, dup6 cum urmeazd:

\

\
\

Nr.
dlo

Obiectul achizi{iei Cod CPV

Suma

estimativi
planificati
firi TVA

(lei)

Procedura

de

achizi(ie

Perioada

desfiqurlrii
procedurii de

achizi(ie

126. Lucrari de reparatie
a podului din gips carton
inclusiv lucrarile de finisare,
vopsire si materiale la Centrul
de plasament temporar pentru
refusiati (CPTR)

4s200000-9 t37 432,60 CVM Decembrie

t27. Servicii de instalare gi

conectare a generatoarelor
electrice cu carcasd

51111200-5 24 860,00 CVM Decembrie

t28.
Fotoliu de birou 391 13 100-8 67 000,00 CVM Decembrie

t29. Servicii de transportare a

m6rfii, de lichidare a avariilor
la sistemele ingineregti gi alte
servicii la Centrul municipal
de plasament temporar pentru
refu si ati --Patria-Lukoil"-

98300000-6 30 000,00 CVM Decembrie



Ulterior a solicitat opinia membrilor grupului de rucru cu privire la completrrile in planul de

achizifii publice pentru ar'ittl 2022 susmenf ionate'

Membrii grupului de lucru au confirmat necesitatea modificdrii Planului anual de achizilii

publice qi s-au expus unanim pentru modificarea/completarea planului conform propunerei

expuse mai sus.

S.A DECIS:

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

Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achizi{ii publice,

aprobat prin HG 1419 din 28.12.2016;

2. Completarea planului conform propunerii expuse mai sus.

Semniturile membrilor grupului de lucru:

1. Boris Qilca

2.

3. Zinaida Pavalenco

4. Nicu Stavinschi

5. I

6. Mihai Darie

7. Violeta Baltd

8. Eudochia Parancenco

9. Sofia Ztbic


