
 

R E P U B L I C A    M O L D O V A 

Consiliul raional Sîngerei 

Aparatul Preşedintelui raionului Sîngerei 
 

Republic of Moldova, District Council  Sîngerei, President of the district Sîngerei 

 

  

MD-6201, Republica Moldova, oraşul Sîngerei, str. Indepepndenţei, 111, Tel. 0 (262) 2-20-58, Fax: 2-63-53 
E_mail: consiliul_raional_singerei@yahoo.com     www.singerei.md 

 

 Nr. 02/1-21/83                                                

din ”18”februarie 2021            

                                          
 AO Asociația Presei Independente 

lilia.zaharia@api.md  

 

Referitor la solicitarea Dvoastră,  vă comunicăm  că pe parcursul anului 2020 au 

fost înregistrate economii la bugetul raional în valoare de aproximativ 8,0 mln lei, care 

urmează a fi executate pe parcursul anului bugetar 2021. 

Ceea ce ține de informația cu privire la  achizițiile publice desfășurate în anul 

2020, inclusiv contractele de valoare mică, vă comunicăm că fiece instituție publică care 

se finanțează din bugetul raional, individual își planifică și desfășoară procedurile de 

achiziții, de aceea suntem în imposibilitatea de a vă prezenta o informație centralizată.  

Cu toate acestea, Vă prezentăm informația referitor la procedurile de achiziție, 

deșfășurate în anul 2020 pentru necesitățile Consiliului raional Sîngerei (Aparatul 

președintelui), conform anexei. 

Anexă 2 file. 

Cu respect, 

 

 

 

PREȘEDINTE 

Grigore CORCODEL 

____________________ 

 

 

Ex : TOFAN Natalia, Direcția Finanțe 

        0 262 2 11 92 

       UNGUREANU Lia, Direcția Economie și Atragerea Investițiilor 
        0 262 2 32 85 
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Anexa nr. 1 la scrisoarea 

nr. 02/1-21/83  

din 18 februarie 2021 
 

Informația cu privire la procedurile de achiziție desfășurate în anul 2020 
 

Obiectul contractului 
Suma 

contractului 
Procedura de achiziție 

Servicii de pază 17 841,60 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de distribuție a energiei electrice 220 000,00 lei Achiziție de valoare mică 

Lucrări de conectare a rețelei de apă a Consiliului raional la magistrala nou 

contruită „Renovarea rețelelor de apă [..] în limita str. Independenței” 
7 849,06 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de deservire tehnică a rețelelor de gaze, de la punctul de delimitare 

pînă la robinetul de siguranță 
3 062,00 lei Achiziție de valoare mică 

Gaze naturale 62 948,00 lei Achiziție de valoare mică 

Apă potabilă îmbuteliată 17 000,00 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de folosire a transportului propriu, în interes de serviciu 12 000,00 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de deservire tehnică a cazangeriei 12 869,52 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de găzduire a paginii web www.singerei.md 850,00 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de expertizare a devizelor de cheltuieli  20 700,00 lei Achiziție de valoare mică 

Aparat de fotografiat 12 499,00 lei Achiziție de valoare mică 

Lucrări de renovare a încăperilor (2 birouri din incinta clădirii 

administrative a CR) 
19 463,00 lei Achiziție de valoare mică 

Trofee 46 050,00 lei Achiziție de valoare mică 

Îmbrăcăminte sport 17 900,00 lei Achiziție de valoare mică 

Articole și echipament de sport 33 665,00 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de desfășurare a seminarelor, cu specific psihologic 40 000,00 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de distribuire a apei potabile și de canalizare 9 858,00 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de restaurant și de servire a mâncării   12 001,00 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de publicare în ziarul Ecoul Nostru 50 000,00 lei Achiziție de valoare mică 

Lucrări de renovare a încăperilor (reparațiecurentă) (2 birouri din incinta 

clădirii administrative a Centrului Raional de Tineret) 
141 458,26 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de verificare a documentației de proiect 21 600,00 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de telefonie și internet 60 000,00 lei Achiziție de valoare mică 

Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale de interes raional 3 271 437,66 lei 
LP nr. ocds-b3wdp1-

MD-1579010557818 din 

04.02.2020 

Servicii de reparare și întreținere a automobilelor 50 000,00 lei Achiziție de valoare mică 

Combustibil 256 894,00 lei 

COP nr. ocds-b3wdp1-

MD-1581345659795 din 

18.02.2020 

Restituirea cheltuielilor, pentru întreținerea încăperilor folosite de Secția 

Administrativ Militară 
16 077,52 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de folosire a transportului propriu, în interes de serviciu 10 000,00 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de profilactica a climatizatoarelor 5 170,00 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de restaurant și de servire a mâncării   20 624,00 lei Achiziție de valoare mică 

Echipament medical (aparate medicale) 1 306 840,00 lei 

Procedură de negociere 

fără publicarea prealabilă 

a unui anunț de 

participare nr. 1 din 

24.03.2020 

Produse de curățat 20 000,00 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de reparare și întreținere a automobilelor 3 539,00 lei Achiziție de valoare mică 

Piese de schimb și accesorii pentru automobile 25 000,00 lei Achiziție de valoare mică 

Îmbrăcăminte sport 40 000,00 lei Achiziție de valoare mică 

Lucrări de reparare a drumurilor publice locale (selectiv) 10 747 470,61 lei 

LP nr. ocds-b3wdp1-

MD-1586185231654 din 

18.05.2020 

Lucrări de reparare a drumurilor publice locale (selectiv) 2 945 371,77 lei 
LP nr. ocds-b3wdp1-

MD-1586185231654 din 



18.05.2020 

Servicii de publicare în ziarul Ecoul Nostru 15 000,00 lei Achiziție de valoare mică 

Mașină de tuns iarba 70 000,00 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii responsabil tehnic la lucrările de reparare și întreținere a 

drumurilor locale din rnul Sîngerei, anul 2020 
93 636,74 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii responsabil tehnic la lucrările de reparare și întreținere a 

drumurilor locale din rnul Sîngerei, anul 2020 
97 118,89 lei Achiziție de valoare mică 

Dozator de apă 5 549,00 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de publicare în ziarul Ecoul Nostru 30 000,00 lei Achiziție de valoare mică 

Lucrări de reparație și instalare a țevii pentru apă (clădirea administrativă a 

Secției Arhivă) 
8 159,60 lei Achiziție de valoare mică 

Lucrări de reparație a sistemului de scurgere a apelor pluviale și a soclului, 

a Clădirii administrative a Consiliului raional 
35 526,89 lei Achiziție de valoare mică 

Lucrări de reparație a căminului de vizite, Traseul de aprovizionare cu apă 

potabilă centralizat, gravitațional din conducta Soroca - Bălți -Sîngerei, 

Etapa II 

20 068,91 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii medicale (examinarea recruților neasigurați) 15 718,00 lei Achiziție de valoare mică 

Rezervoar pentru apă 11 965,00 lei Achiziție de valoare mică 

Lucrări de renovare a încăperilor (reparație curentă) (birourile în care își 

desfășoară activitatea Secția Administrativ Militară) 
19 961,89 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de instruire a operatorilor în sala de cazane cu combustibil gazos 2 600,00 lei Achiziție de valoare mică 

Consumabile medicale 7 502,20 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de gestionare a proiectului "Sporirea eficienței energetice a 
gimnaziului Iurie Boghiu din s. Flămînzeni, rl Sîngerei" 

98 000,00 lei Achiziție de valoare mică 

Accesorii de birou 27 887,25 lei Achiziție de valoare mică 

Lucrări de tâmplărie 249 500,00 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de implementare a proiectului "Tânăr informat - Tânăr activ" 72 050,00 lei Achiziție de valoare mică 

Lucrări de reparare a drumurilor publice locale (selectiv) 4 600 658,60 lei 

Licitație Publică nr. 

ocds-b3wdp1-MD-

1599468657949 din 

28.09.2020 

Servicii de desfășurare a seminarelor, cu specific psihologic 64 000,00 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de reparare și întreținere a automobilelor 6 000,00 lei Achiziție de valoare mică 

Echipament periferic 4 619,00 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de restaurant și de servire a mâncării   5 000,00 lei Achiziție de valoare mică 

Echipament de securitate 258,00 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de întreținere și reparare a tehnicii de birou 8 950,00 lei Achiziție de valoare mică 

Ghirliande luminoase de Revelion 46 914,00 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de asigurare CASCO 24 996,92 lei Achiziție de valoare mică 

Produse de curățat 5 000,00 lei Achiziție de valoare mică 

Echipament și accesorii pentru calculator 25 218,00 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii de reparare și întreținere a automobilelor 6 950,00 lei Achiziție de valoare mică 

Restituirea cheltuielilor (energie electrică) suportate de IMSP Spitalul 

raional Sîngerei pentru întreținerea blocului administrativ, pe perioada 

lunilor IX-XI, de care s-a folosit CECE nr. 28 Sîngerei 

3 891,00 lei Achiziție de valoare mică 

Calculator de birou 18 580,00 lei Achiziție de valoare mică 

Mobilier de birou 14 238,00 lei Achiziție de valoare mică 

Mobilier de birou 10 000,00 lei Achiziție de valoare mică 

Publicații periodice pentru anul 2021 20 081,87 lei Achiziție de valoare mică 

Servicii medicale (examinarea recruților neasigurați) 15 189,00 lei Achiziție de valoare mică 

 

 

 

 

 

 
Ex : UNGUREANU Lia, Direcția Economie și Atragerea Investițiilor 
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