
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

DE CIZIE

din!O iunie 2020

Proiect

nr.O7t 03

Cu privire la Regulamentul i.M. .

"Centrul Stornatologic Raional Cimi;lia"
privind achizilionarea bunurilor,

lucrdrilor Ei serviciilor

ln temeiul:

- art.4 al.(2) din Legea privind descentralizarea administrative nr.435 12006;

- art.43 din Legea privind administra[ia publica locald nr.43612006;

- afi.1 din Legea nr.24612017 cu privire la intreprinderea de stat qi intreprinderea

municipal;
- Hotlririi Guvernului nr.484 din 18.10.2019 pentru aprobarea unor acte normative

privind punerea in aplicare a Legii nr.24612017 cu privire la intreprinderea de stat qi

intreprinderea municipal.

Jinind cont de Procesul-verbal al Consiliului de administralie al i.U. "Centrul

Stomatologic Raional Cimiqlia" nr.0l din 05 mai2020, Consiliul raional Cimislia

l.

DECIDE:

A aproba Regulamentul i.M. "Centrul Stomatologic Raional Cimiqlia" privind

achizilionarea bunurilor, lucrdrilor qi serviciilor ( anexa nr. 1)

Controlul asupra executdrii prezentei decizii se atribuie dnei Jucovscaia Polina.

vicepreqedintS a raionului.

3. Prezenta decizie se aduce la cunoEtin{a prin publicare pe pagina oficiald a

Consi liului raional Cimi;lia www.raioncir-nisl ia.md.

Preqedintele qedinfei

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

2.

Coordonat:

Avizat:

Proiect elaborat de:

Mihail Ollrescu, pregedintele raionului

Gheorghe Netedu, secretarul consiliului

% ;::ffi:il1-1,,.ffI;:.1;::^P(urs,,

*Lr*..r2 
olga Gorban ' eefa Direcliei Finanle



Anexa nr. I

la decizia nrfu3 dini4unie2020

Regulamentul i.M. "Centrul Stomatologic Raional Cimiqlia"
privind achizi{ionarea bunurilor, lucrlrilor Ei serviciilor

Pentru organizarea qi desfbqurarea achizifiondrii bunurilor. lucrdrilor ;i
serviciilor, prin ordinul conducAtorului intreprinderii, se instituie un Grup de lucru,

format din cel pulin 3 angajafi din cadrul intreprinderii.

In luncfie de valoarea qi complexitatea achiziliei, se va lolosi una din urmdtoarele

modalitali de achizifie:
o achizitia prin licitalie;
. achizi\ia prin cererea ofertelor de prefuri;

o achizilia de valoare mica;

o acord-cadru.

Astfel, achizi[ia prin licitalie reprezintd achizilia bunurilor, lucrlrilor sau

serviciilor, pentru necesitSlile intreprinderii, a cdror valoare estimat6, fErd TVA"
depdqegte suma de 400,0 mii lei.

Achizilia prin cererea ofertelor de prefuri este achizilia a cdror valoare estimate,

fEra TVA, depdEeqte suma de 200,0 mii lei, dar nu depdqeqte suma de 400,0 rnii lei.

(conform legii achiziliei nr.13l din 03.07.2015).

In acelaqi timp, achizilia de valoare mica reprezintd actul .iuridic cu titlu oneros.

exprimat prin contul de platd, dacd valoarea acestuia nu depbqeqte l0 mii lei fErd TVA
sau prin contractual incheiat intre intreprindere qi operatorul economic, dacd valoarea

acestuia depdqeqte 10,0 mii lei, dar nu trece de 200,0 mii lei fdr6 TVA pentru bunuri qi

250,0 mii fErd TVA pentru servicii.

Totodatd, atit in cazul procedurii de achizilii prin licitalie, cit qi celorlalte

modalitali^ de achizilii, intreprinderea poate recurge la utilizarea acordului-cadru de

achizi{ii. In temeiul acordului-cadru se pot incheia contracte cu unul sau mai mulli
operatori economici, avind ca obiect stabilirea condiliilor pentru contractile care urmeazd

sd fie atribuite in decursul unei perioade determinate, in special in ceea ce priveqte

prelurile qi, dupi caz, cantitltile prevdzute.

Persoanele responsabile de achizilionarea bunurilor, lucrdrilor qi serviciilor
pentru necesit[1ile intreprinderii poarti rdspundere materiald, disciplinard, administrativa.

civi16 sau penall pentru incdlcarea prevederilor legisla{iei in vigoare Ei a Regulamentului.

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu



NotI informativl
la proiectul deciziei

"Cu privire la Regulamentul i.M. "Centrul Stomatologic Raional Cimi;lia"
privind achizi[ionarea bunurilor, lucrdrilor qi serviciilor"

La qedinfa consiliului de administrafie din 05 mai 2020 a fbst aprobat

Regulamentul LM. "Centrul Stomatologic Raional Cimiqlia" privind achizilionarea

bunurilor, lucr[rilor Ei serviciilor, care corespunde prevederilor Legii nr.l3 I din

03.07 .2015 privind achizi{iile publice.

Confonn Legii nr,246 din 22.11.2017 cu privire la intreprinderea de stat qi

intreprinderea municipald, Hotar?rii Guvernului nr.484 din 18.10.2019 pentru aprobarea

unor acte normative privind punerea in aplicare a Legii nr.24612017 cu privire la
intreprinderea de stat qi intreprinderea municipali, fondatorul este obligat sa aprobe

Regulamentul privind achizifionarea bunurilor, lucrdrilor Ei serviciilor, ceea ce este

propus Consiliului raional.

$ef al Direc{iei finan{e Olga GORBAN


