
COMISIA PENTRU STTUATII EXCEPTIONALE
A MUNICIPIULUI CHISINAU

DECIZIA nr. 19

2L) aprilie Z02Z

in conformitate cu Legea nr. 21212004 ,,Privincl regirnul stdrii de urgenld qi asediu de

rdzboi", Hotdr6rea Parlamentului nr. 4112022,,Privind declararea stdrii de urgenld", punctele

2,3,4,5,6 qi 7 din Regularnentul Comisiei pentru Situa{ii Exccplionalc a municipiului Chisin[u,

aprobat prin dispozitia Primarului General nr. 1225-d12017 qi Dispozilia Plimarului General al

rnunicipiulni Chiqindu nr. 75-d din 07 martie 2022 ,,Despre operal'ea de modificdri in dispozilia

nr.l125-d din 20.12.2017 ,,Cu privire la instituirca Comisiei pentru situafii excep[ionalc a

municipiuh-ri Chisindu", Comisia pentru situalii excep{ionale a municipiului Chisindu DECTDE:

1. Se ia act de Dispozigia Cornisiei pentru situafii excepfionale a Republicii Moldova nr. 17

din 26 aprilie 2022.

Se ia act de Dispozitia Cornisiei pentru situalii excepliollale a Republicii Moldova nr. 1B

din 28 aprilie 2022.

Prin derogare de la prevederile art.2 alin. (l) lit. a) din Legea nr. 13112015 privind

achiziliile publice, punctul 2 din Regulamentul cu privire la achiziliile publice de valoare

mic[ aprobat prin I-Iotdrdrea Guvcrnului nr. 66512016, pc durata stlrii dc urgen{d, cdt qi

pe toat[ perioada funcliondrii Centrelor municipale de plasarnent temporar pentru

refirgiafi, se permite instituliilor municipale achizilionarea serviciilor, bunurilor Ei

lucrlrilor necesare pentru asiguralea activitdgii eficierrte qi continu[ a Centrelor de

plasament, in sumd de p0nd la 800.000 (opt sute rnii) lei inclusrv, fdrd.taxa pe valoarea

addugat5, in conformitatc cu prcvcdcrilc Rcgularncntului cu privire la achiziliilc publicc

de valoare micd, aprobat prin HotdrArea Guvernului nr. 66512016.

Prin delogare de la prevederile punctelor 19-20 din Regulamentul cu privire la achiziliile

ptrblicc dc valoarc mic[, aprobat prin Hotdrdrea Guvcrnului nr. 66512016, pe durata

funcliondrii Centrelor municipale de plasament ternporar pentru reflugia{i, se permite la

necesitate, majorarea valorii contractelor de prestdri servicii, prin incheierea acordnrilor

aditionale.

2.

3.

4.



5. Prin derogare de la prevederile arl. 2 alin. (l) lit. a) din Legea nr. 13112015 privind

achiziliilc publice, se permitc Dircctici gencralc asistcnf[ medicalI si sociald achitarea

serviciilor de transportare a refugialilor de cdtre IM Parcul Urban de Autobuze, care a

asigurat transportarea refugialilor in perioada 25 februarie - 16 martie 2022 de la punctele

de trecere a tl'ontierei c[tre centrele de triere si plasament, precum si intre centrele de

triere ;i plasanrent constrtuite pe teritoriul mun. ChiEin6u, in surn[ de 265657,7 lei.

Sc solicita cl'carca Cclulci dc crizd in cadrul Primdrici Municipiului Chiqinau pcntru

gestionarea eficientd a situaliei de urgent[ in municipiu, a fluxului de persoane refugiate

din Ucraina qi pentru fortificarea asisten{ei medicale in cadrul instituliilor medico-sanitare

publice municipale.

Controlul executlrii prevederilor prezentei decizli mi-l asum.

Prezenta Decizie intrd in vigoare din momentul emiterii qi se publicd pe pagina oficiali a

Prirndriei Municipiului Chiqin[u.
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