
Controlul a fost efectuat in baza documentelor primare justificative, 
registrelor contabile si darilor de seama intocmite in perioada de referinta. 

Ca rezultat s-a constatat ca pentru desfasurarea procedurilor de 
achizitii publice a fost instituit grupul de lucru in baza dispozitiilor 
primarului satului Colonita pentru fiecare achizitie in parte. 

In toate cazurile ofertele depuse au fost evaluate si comparate 
folosind criteriul celui mai mic pret. 

S-a constatat ca la toate contractele de achizitii au fost incheiate 
acorduri aditionale prin care a fost majorata valoarea lucrarilor prevazuta 
initial. 

Totodata, mentionam ca in anul 2011 n-au fost alocate mijloace 
financiare din bugetul municipal pentru investitii si reparatii capitale. 

In anul 2012 prin decizia Consiliului municipal Chisinau nr. 3/2 din 
27.04.2012, i-au fost aprobate Prirnariei satului Colonita mijloace 
financiare destinate investitiilor si reparatiilor capitale in suma totala de 
388,4 mii lei, inclusiv pentru: 

• reparatia capitals a sediului Primariei - 99,4 mii lei; 
• gazificarea satului Colonita, 306 case, etapa I - 177,0 mii lei; 
• construirea canalizarii in satul Colonita pe str. Alexandro eel 

Bun, Luceafarul ~i Padurii - 112,0 mii lei. 

Directia generals finante a Consiliului municipal Chisinau, cu 
referire la solicitarea inregistrata cu nr. Col-208 la 11.11.2015, in limitele 
competentei functionale, a efectuat un control tematic la Primaria satului 
Colonita referitor la modul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din 
bugetul municipal pentru investitii ~i reparatii capitale, ln perioada anilor 
2011 - 2015 si va informeaza despre rezultate. 
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Pentru achizitionarea lucrarilor de reparatie capitala a sediului 
Primariei (incaperea contabilitatii) la 22.06.2012 s-a desfasurat procedura 
de achizitie publics prin cererea ofertelor de preturi, la care au fost 
prezentate 3 oferte. 

Ca urmare a evaluarii ofertelor, a fost desernnata castigatoare oferta 
S.R.L. ,,Civ-Const-Lux", cu care s-a incheiat contractul nr. 15 din 
27.06.2012 in suma de 99,4 mii lei, inregistrat la Agentia achizitii publice 
(in continuare Agentie) la 03.07.2012 cu nr. 23-02/12, fiind valabil pana la 
31.12.2012. 

Conform a doua procese-verbale de receptie a lucrarilor din luna 
septembrie 2012, s-au executat lucrari in suma totals de 99,4 mii lei, care 
s-au transferat catre agentul economic mentionat din mijloacele financiare 
ale bugetului municipal in baza facturilor fiscale si conform ordinelor de 
plata, 

Pentru achizitionarea serviciilor de proiectare a lucrarilor la 
obiectivul ,,Gazificarea satului Colonita - sectorul nou de 306 case", s-a 
incheiat contractul de valoare mica nr. 3060 din 04.07.2012 cu i.M.P. 
,,Chi~inauproiect" in suma de 29,5 mii lei. 

Conform actului de predare-primire a lucrarilor de proiectare 
indeplinite din 17.07.2012, pretul serviciilor a constituit 29,5 mii lei, care 
s-au transferat catre agentul economic mentionat din bugetul municipal in 
baza facturii fiscale nr. FA 0598973 din 17.07.2012 si conform ordinului 
de plata nr. 176 din 18.07.2012. 

Pentru achizitionarea lucrarilor de gazificare a satului Colonita, 306 
case, etapa I, s-a desfasurat procedura de achizitie publics prin cererea 
ofertelor de preturi nr. 2623-op/13 la 07.07.2012, anuntul de participare 
fiind publicat in BAP cu nr. 46 din 12.06.2012, la care au fost prezentate 4 
oferte. 

Ca urmare a evaluarii ofertelor, a fost desernnata castigatoare oferta 
S.R.L. ,,Devans-Grup'', cu care s-a incheiat contractul nr. 16 din 
27.06.2012 in suma de 147,5 mii lei, inregistrat la Agentie la 23.07.2012 cu 
nr. 201216006, fiind valabil pana 31.12.2012. 
V Conform prevederilor art. 70 alin. (1) din Legea nr. 96-XVI din 
13.04.2007 privind achizitiile publice, darea de seama privind procedura 
de achizitie urmeaza a fi prezentata Agentiei in termen de 5 zile de la data 
incheierii contractului. S-a constatat ca darea de seama a fost prezentata 
Agentiei la 10.07.2012 sau cu 8 zile mai tarziu decat prevederile cadrului 
legal. 

Conform proceselor-verbale de receptie a lucrarilor din lunile iulie si 
august 2012, s-au executat lucrari in suma totals de 14 7,5 mii lei. 

8-au transferat catre agentul economic mentionat mijloace financiare 
din bugetul municipal in baza facturilor fiscale nr. JA0201572 din 
27.07.2012 in suma de 55,5 mii lei si nr. JA0201573 din 02.08.2012 In 



suma de 92,0 mii lei, conform ordinelor de plata nr. 193 din 15.08.2012 in 
suma de 55,5 mii lei si nr. 194 din 15.08.20121n suma de 92,0 mii lei. 

Pentru achizitionarea lucrarilor de construire a canalizarii in satul 
Colonita (din strazile Alexandru eel Bun, Luceafarul si Padurii), la 
04.l 0.2012 s-a desfasurat procedura de achizitie publics prin cererea 
ofertelor de preturi, la care au fost prezentate 3 oferte. 

Ca unnare a evaluarii ofertelor, a fost desemnata castigatoare oferta 
S.C. ,,Energ Econom" S.R.L., cu care s-a incheiat contractul nr. 33 din 
l l.10.20121n suma de 112,0 mii lei, inregistrat la Agentie la 01.11.2012 cu 
nr. 201222705, fiind valabil pana 31.12.2012. v Procesul-verbal de receptie a lucrarilor indeplinite privind 
construirea canalizarii n-a fost prezentat la control. 

S-au transferat catre agentul economic mentionat mijloace financiare 
din bugetul municipal in baza facturii fiscale nr. FB2781198 din 
15.11.2012 si conform ordinului de plata nr. 332 din 05.12.2012 in suma de 
112,0 mii lei. 

In anul 2013 prin deciziile Consiliului municipal Chisinau nr. 3/4 din 
02.04.2013 si nr. 8/2 din 10.10.2013 au fost aprobate mijloace financiare 
destinate investitiilor si reparatiilor capitale in suma totals de 2739, 7 mii 
lei, inclusiv pentru: 
• reparatia capitala si reconstruirea acoperisului Centrului de Creatie si 

Agrement din satul Colonita - 1499,8 mii lei; 
• reparatia capitals a cladirii Primariei satului Colonita= 948,7 mii lei; 
• iluminatul stradal in satul Colonita - 276, 1 mii lei; 
• elaborarea proiectului lucrarilor de reparatie a gradinitei de copii din str. 

Hasdeu, 5 - 15, 1 mii lei. 
Pentru lucrarile de reparatie capitala si reconstruire a acoperisului 

Centrului de Creatie si Agrement din satul Colonita a fost desfasurata 
licitatia publics nr. 743/13 la 14.05.2013, anuntul de participare fiind 
publicat in BAP cu nr. 32/13 din 26.04.2013, la care au fost prezentate 7 
oferte. 

Conform Raportului de verificare nr. 12-11-12 din 28.11.2012 la 
proiectul de executie .Reparatia capitals si reconstruirea acoperisului 
Centrului de Creatie ~i Agrement din satul Colonita", costul orientativ al 
lucrarilor de deviz a constituit 2071,9 mii lei. 

La sedinta grupului de lucru pentru achizitii nr. 7 din 20.05.2013 s 
a constatat ca pretul ofertelor prezentate la licitatia mentionata reprezinta 
mai putin de 85 la suta din valoarea estimata a lucrarilor. Examinand 
informatia agentilor economici privind argumentarea preturilor ofertelor 
anonnal de scazute, a fost desemnata castigatoare oferta S.R.L. ,,Graficon 
AV" in suma de 1661,1 mii lei. 

Totodata, examinand contestatiile depuse la Agentia achizitii 
publice de catre S.R.L. ,,Giesena" nr. 201310035 din 27.05.2013 ~i de catre 
S.R.L. ,,7 Servicii Imobiliare" nr. 201310089 din 28.05.2013, s-a incheiat 
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contractul nr. 20 din 20.06.2013 cu S.R.L. ,,Giesena" 'in suma de 1165,2 
mii lei, inregistrat la Agentia achizitii pub lice la 02.08.2013 cu nr. 743/13- 
1, fiind valabil pana la 31.12.2013. 

Conform procesului-verbal al sedintei grupului de lucru din 
15.11.2013, s-a constatat ca in caietul de sarcini n-au fost incl use lucrarile 
care ar corespunde cerintelor de facto ale Primariei - executarea tavanelor 
In doua nivele ~i tencuirea peretilor cu tencuiala decorative. Astfel, la 
contractul mentionat a fost incheiat acordul aditional nr. 1 din 04.12.2013 
privind majorarea volumului si valorii lucrarilor in suma de 334,6 mii lei, 
suma totals a contractului dupa majorare constituind 1499,8 mii lei, 
inregistrat la Agentie la 24.12.2013 cu nr. 743/13-1. 

Conform proceselor-verbale de receptie a lucrarilor intocmite in 
august, septembrie, noiembrie ~i decembrie 2013, s-au executat lucrari in 
suma totala de 1499 ,8 mii lei, care s-au transferat catre agentul economic 
mentionat din mijloacele financiare ale bugetului municipal in baza 
facturilor fiscale si conform ordinelor de plata. 

Pentru achizitionarea lucrarilor de reparatie capitals a cladirii 
Primariei satului Colonita ( etajul II), s-a desfasurat procedura de achizitie 
publics prin cererea ofertelor de preturi nr. 1947-op/13 din 03.05.2013, 
anuntul de participare fiind publicat in BAP cu nr. 31 din 23.04.2013, la 
care au fost prezentate 14 oferte. 

Conform Raportului de verificare nr. 05/13 din 14.05.2013, la 
proiectul de executie ,, Reparatia capitals a cladirii Primariei satului 
Colonita", costul orientativ al lucrarilor de deviz a constituit 305,31 mii lei. 

Examinand ofertele agentilor economici, prin hotararea grupului de 
lucru nr. 5 din 18.05.2013 a fost desemnata castigatoare oferta S.R.L. 
,,Acvan-Plus" in suma de 299,9 mii lei. In urma contestatiei nr. 201310030 
depuse la 27.05.2013 de catre S.R.L. ,,Giesena" la Agentia achizitii 
publice, prin hotararea grupului de lucru nr. 9 din 13.06.2013 a fost 
desemnata castigatoare oferta S.R.L. ,,Giesena" in suma de 235,1 mii lei, 
cu cares-a incheiat contractul nr. 19 din 17.06.2013 in suma de 235,1 mii 
lei, inregistrat la Agentia achizitii publice la 28.06.2013 cu nr. 201311964, 
valabil pana la 31.12.2013. 

Conform procesului-verbal al sedintei grupului de lucru din 
20.09.2013, s-a constatat ca la executarea lucrarilor a aparut necesitatea 
schimbarii panoului de distributie electrics si efectuarea alter lucrari 
suplimentare, care n-au fost prevazute initial in caietul de sarcini, dar 
executarea carora a fost necesara din punct de vedere tehnologic. 

Ca urmare, conform hotararii grupului de lucru nr. 16 din 
20.09.2013, la contractul mentionat a fost incheiat acordul aditional nr. 1 
din 20.09.2013 privind majorarea volumului si valorii lucrarilor in suma de 
64,9 mii lei, suma totala a contractului dupa majorare constituind 300,0 mii 
lei, inregistrat la Agentie la 29.10.2013 cu nr. 24619. 
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Conform proceselor-verbale de receptie a lucrarilor intocmite in 
lunile iulie, august si noiembrie 2013, s-au executat lucrari in suma totals 
de 300,0 mii lei, care s-au transferat catre agentul economic mentionat 
din mijloacele financiare ale bugetului municipal in baza facturilor fiscale 
si conform ordinelor de plata. 

Pentru achizitionarea lucrarilor de reparatie capitals a cladirii 
Primariei satului Colonita ( etajul I), s-a desfasurat procedura de achizitie 
publics prin cererea ofertelor de preturi nr. 5428-op/13 din 04.11.2013, 
anuntul de participare fiind publicat in BAP cu nr. 84 din 25.10.2013, la 
care au fost prezentate 4 oferte, 

Ca urmare a evaluarii ofertelor, a fost desernnata ca~tigatoare oferta 
S.R.L. ,,Giesenan, cu care s-a incheiat contractul nr. 35 din 13.11.2013 'in 
suma de 648, 7 mii lei, inregistrat la Agentie la 27.11.2013 cu nr. 
201326619, fiind valabil pana la finalizarea lucrarilor si efectuarea platilor 
integrale, aferente acestora. 

Conform proceselor-verbale de receptie a lucrarilor, intocmite In 
luna decembrie 2013, s-au executat lucrari In suma totala de 648, 7 mii lei, 
care s-au transferat catre agentul economic mentionat din bugetul 
municipal in baza facturilor fiscale si conform ordinelor de plata. 

Pentru achizitionarea bunurilor pentru iluminatul stradal in satul 
Colonita, s-a desfasurat procedura de achizitie publics prin cererea 
ofertelor de preturi nr. 2396-op/13 din 31.05.2013, anuntul de participare 
fiind publicat 'in BAP cu nr. 39 din 21.05.2013, la care au fost prezentate 7 
oferte. 

Ca urmare a evaluarii ofertelor, au fost incheiate la 14.06.2013 
contracte cu 4 agenti economici: contractul nr. 11 cu S.R.L. ,,Panelectro" In 
suma de 192,6 mii lei, nr. 15 cu t.r. ,,Cerempei Marina" in suma de 34,0 
mii lei, nr. 16 cu S.R.L. .Lumciruplvlas" in suma de 10,3 mii lei, 
inregistrate la Agentia achizitii publice la 25.06.2013 cu nr. 201311962. 

Suplimentar, pentru achizitionarea panoului de distribuire pentru 
iluminatul stradal, care initial n-a fost inclus in caietul de sarcini, a fost 
incheiat un contract de valoare mica cu S.R.L. ,.,,,Panele_ftro~' nr._3~clin 
15 .10.2013 in suma de 3 9 ,2 mii lei, _prin ce s-~u Jncalcat pr.evederile art. 69 
din Legea nr. 96 - XVI din 13.04.2007 privind achizitiile publice, conform 
caruia autoritatea contractanta nu are dreptul sa divizeze achizitia prin 

'incheiere?- de contracte separate in scopul aplicarii unei alte proceduri de 
achizitie decat procedura care ar fi fost utilizata in conformitate cu legea 
mentionata, 

S-au transferat mijloace financiare din bugetul municipal catre 
S.R.L. .Panelectro" in suma de 231,8 mii lei (conform ordinelor de plata: 
nr. 209 din 14.08.2013 - 161,9 mii lei, nr. 291din12.11.2013 - 39,2 mii 
lei, nr. 353 din 26.12.2013 - 30,7 mii lei) catre u. ,,Cerempei Marina" in 
suma de 34,0 mii lei, conform ordinului de plata nr. 210 din 14.08.2013 si 
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catre S.R.L. ,,LumGrupMa~" in suma de 10,3 mii lei conform ordinului de 
plata nr. 208 din 14.08.2013. 
y~ Documente confirmative privind executarea lucrarilor de instalare a 
bunurilor pentru iluminatul stradal n-au fost prezentate la control. 

Pentru achizitionarea serviciilor de elaborare a proiectului .Lucrari 
de reparatie a gradinitei de copii din str. Hasdeu", s-a desfasurat procedura 
de achizitie publica prin cererea ofertelor de preturi nr. 5652-op/l 3 din 
22.11.2013, anuntul de participare fiind publicat in BAP cu nr. 89 din 
12.11.2013, la care au fost prezentate 6 oferte. 

Ca urmare a evaluarii ofertelor, a fost desernnata castigatoare oferta 
S.C. ,,S.A.D. Proiect" S.R.L., cu care s-a incheiat contractul nr. 38 din 
26.11.2013 'in suma de 148,0 mii lei, inregistrat la Agentie la 06.12.2013 cu 
nr. 201327824, fiind valabil pana 31.12.2014. 

Conform actului de predare-primire a lucrarilor din 20.12.2013, 
pretul serviciilor a constituit 148,0 mii lei, care s-au transferat catre 
agentul economic mentionat in baza facturii fiscale nr. WA 0096481 din 
20.12.2013 si conform ordinului de plats nr. 350 din 24.12.2013, inclusiv: 
din bugetul municipal - 15,0 mii lei ~i din mijloacele financiare ale 
bugetului satului Colonita - 133,0 mii lei. 

In anul 2014 prin deciziile Consiliului municipal Chisinau nr. 1/3 din 
30.01.2014 ~i nr. 411 din 13.05.2014 au fost aprobate mijloace financiare 
destinate investitiilor si reparatiilor capitale in suma totals de 3600,0 mii 
lei, inclusiv pentru: 

• schimbarea geamurilor si usilor la Gradinita de copii nr. 24, str. Sf. 
.Maria, 8 - 200,0 mii lei; 
• reconstruirea colectorului de canalizare din str. Albisoara din satul 
Colonita - 800,0 mii lei; 
• construirea strazii Unirii din satul Colonita= 2000,0 mii lei; 
• reparatia capitals si reconstruirea Centrului de Creatie ~i Agrement - 
600,0 mii lei. 

Pentru lucrarile de schimbare a geamurilor si usilor la Gradinita de 
copii nr. 24, s-a desfasurat procedura de achizitie publics prin cererea 
ofertelor de preturi nr. 849-op/l 4 din 03 .03.2014, anuntul de participare 
fiind publicat in BAP cu nr. 15 din 21.02.2014, la care au fost prezentate 
12 oferte. Ca urmare a evaluarii ofertelor de catre grupul de lucru pentru 
achizitii, s-a constatat ca in ofertele prezentate de agentii economici n-au 
fost respectate cerintele din caietul de sarcini. Prin hotararea grupului de 
lucru nr. 2 din 10.03.2014 s-a decis anularea procedurii de achizitie 
publica si desfasurarea procedurii repetate. 

La 14.04.2014 s-a desfasurat procedura repetata de achizitie publica 
prin cererea ofertelor de preturi nr. 1852-op/14, anuntul de participare 
fiind publicat 'in BAP cu nr. 27 din 04.04.2014, la care au fost prezentate 8 
oferte. 
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Ca urmare a evaluarii ofertelor, a fost desemnata castigatoare oferta 
S.R.L. ,,Flux Mester V.A.", cu care s-a incheiat contractul nr. 19 din 
17.04.2014 in suma de 188,9 mii lei, inregistrat la Agentie la 23.05.2014 cu 
nr. 20141115 7, fiind valabil pana la finalizarea lucrarilor si efectuarea 
platilor integrale, aferente acestora. 

Conform procesului-verbal al sedintei grupului de lucru din 
08.09.2014, s-a constatat ca, la demontarea geamurilor, tencuiala de sub 
pervazurile geamurilor a fost deteriorate pe o suprafata impunatoare, ceea 
ce a adus la majorarea volumului de Iucrari. Ca urmare, conform hotararii 
grupului de lucru nr. 14 din 08.09.2014, la contractul mentionat a fost 
incheiat acordul aditional nr. 1 din 08.09.2014 privind majorarea volumului 
~i valorii lucrarilor in suma de 45,0 mii lei, suma totals a contractului dupa 
majorare constituind 233,9 mii lei, inregistrat la Agentie la 01.10.2014 cu 
nr. 201429465. 

Conform proceselor-verbale de receptie a lucrarilor din lunile 
noiembrie si decembrie 2014, s-au executat lucrari in suma totala de 233,9 
mii lei. Au fost prezentate de catre ,,Flux Mester V.A." facturile fiscale nr. 
BV7422413 din 26.06.2014 in suma de 188,9 mii lei si nr. BV7422475 din 
05.12.2014 in suma de 45,0 mii lei. Mijloacele financiare ill suma de 233,9 
mii lei s-au transferat integral catre ,,Flux Mester V.A.", inclusiv: din 
mijloacele financiare ale bugetului municipal - 200,0 mii lei (conform 
ordinelor de plata nr. 209 din 29.07.2014 - 188,9 mii lei si nr. 525 din 
22.12.2014 - 11,l mii lei); din mijloacele financiare ale bugetului satului 
Colonita s-a transferat suma de 33,9 mii lei conform ordinului de plata nr. 
498 din 17.12.2014. 

Pentru lucrarile de reconstruire a colectorului de canalizare din str. 
Albisoara din satul Colonita, s-a desfasurat procedura de achizitie publica 
prin cererea ofertelor de preturi nr. 1151-op/14 din 21.03.2014, anuntul de 
participare fiind publicat in BAP cu nr. 20 din 11.03.2014, la care au fost 
prezentate 6 oferte. 

Conform Raportului de verificare nr. 0644-02-14 din 28.02.2014 la 
proiectul de executie ,,Reconstruirea colectorului de canalizare din str. 
Albisoara din satul Colonita", costul orientativ al lucrarilor de deviz a 
constituit 862,2 mii lei. 

Ca urmare a evaluarii ofertelor, grupul de lucru pentru achizitii a 
constatat ca ofertele prezentate cu eel mai mic pret de catre S .R.L. 
,,Devans Grup" in suma de 670,1 mii lei si S.R.L. "Civ-Const-Lux" - 
701,0 mii lei au fost anormal de scazute, Agentilor economici mentionati 
li s-au expediat la 31.03.2014 scrisorile nr. 02/1-24-77 ~i nr. 02/1-24-78 
prin care a fost solicitata argumentarea preturilor anormal de scazute. A 
prezentat raspuns la 08.04.2014 doar S.R.L. ,,Civ-Const-Lux", care a 
argumentat pretul anormal de scazut al ofertei prin existenta materialelor 
in stoc ~i micsorarea pretului din contul cheltuielilor de transport, regie si 
beneficiu. 
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S-a incheiat contractul nr. 13 din 08.04.2014 cu S.R.L. "Civ-Const 
Lux" in suma de 701,0 mii lei, inregistrat la Agentie la 23.04.2014 cu nr. 
201409949, fiind valabil pana la 31.12.2014. 

Conform procesului-verbal al sedintei grupului de lucru din 
10.09.2014, s-a constatat ca, la executarea lucrarilor de sapare mecanica a 
traseului, au aparut ape subterane care au cauzat necesitatea pomparii 
acesteia, efectuarea lucrarilor de drenaj ~i sprijin al malurilor. 

\/ Ca urmare, conform hotararii grupului de lucru nr. 16 din 
15.09.2014, la contractul mentionat a fost incheia~~66fdul ~~if&riif'fif:/l · 
din 15.09.2014 privind majorarea volumului si valorii lucrarilor in suma de 
133,9 mii lei, suma totala a contractului dupa majorare constituind 834,9 
mii lei, inregistrat la Ag en tie la 11.11.2015 cu nr. 1-11184/15. 

Conform proceselor-verbale de receptie a lucrarilor intocmite In 
lunile iunie, iulie, august si decembrie 2014, s-au executat lucrari in suma 
totals de 834,9 mii lei. S.R.L. "Civ-Const-Lux" a prezentat pentru suma 
mentionata facturi fiscale. Mijloacele financiare in suma de 834,9 mii lei s 
au transferat integral catre ,, Civ-Const-Lux", inclusiv: din mijloacele 
financiare ale bugetului municipal- - 800,0 mii lei, din mijloacele financiare 
ale bugetului satului Colonita - 34,9 mii lei. 

Pentru lucrarile de construire a strazii Unirii din satul Colonita a fost 
desfasurata licitatia publics de trei ori. Primele doua licitatii publice care au 
fost desfasurate la 21.05.2014 cu nr. 750/14 si la 07.07.2014 cu nr. 
1218/14 au fost anulate din cauza ca ofertele prezentate de agentii 
economici n-au corespuns cerintelor stabilite de autoritatea contractanta. 

La 15.08.2015 s-a desfasurat licitatia publics nr. 1496/14, anuntul 
de participare fiind publicat in BAP cu nr. 61/14 din 05.08.2014, la care au 
fost prezentate 4 oferte. 

Ca urmare a evaluarii ofertelor, grupul de lucru pentru achizitii a 
constatat ca oferta prezentata de catre S.C. ,,Onicons Brio" S.R.L. cu eel 
mai mic pret in suma de 2504,0 mii lei nu a corespuns cerintelor: avizul de 
la Inspectia de Stat in Constructii din 27.07.2014 nu se refera la constructia 
si reparatia drumurilor, formularele prezentate nu corespund formularelor 
modele aprobate de legislatia in vigoare. 

S-a incheiat contractul nr. 32 din 19.08.2014 cu S.A. "Edilitate'' in 
suma de 3347,5 mii lei (a doua oferta dupa pret), inclusiv cu achitarea din 
mijloacele financiare ale bugetului satului Colonita - 1347,5 mii lei, 
inregistrat la Agentie la 01.09.2014 cu nr. 1-5999/14, fiind valabil pana la 
31.12.2015. 

Conform Raportului de verificare nr. 0690-04-14(11) din 11.04.2014 
la proiectul de executie ,,Construirea strazii Unirii din satul Colonita", 
costul orientativ al lucrarilor de deviz a constituit 3506,3 mii lei. 

Conform proceselor-verbale de receptie a lucrarilor, intocmite in 
lunile octombrie ~i decembrie 2014, s-au executat lucrari in suma totala de 
3347,5 mii lei. S.A. "Edilitate" a prezentat pentru suma mentionata facturi 



fiscale. Conform ordinelor de plats s-au transferat din mijloacele financiare 
ale bugetului municipal 2000,0 mii lei catre S.A. "Edilitate". La 01.01.2015 
a fost inregistrata datoria in suma de 13 4 7 ,5 mii lei. S-a transferat din 
mijloacele financiare ale bugetului satului Colonita suma de 550,0 mii lei 
conform ordinului de plats nr. 545 din 27.11.2015 si 50,0 mii lei conform 
ordinului de plats nr. 629 din 17.12.2015. La momentul controlului datoria 
fata de S.A. "Edilitate" a constituit 747 ,5 mii lei. 

Pentru achizitionarea lucrarilor de reparatie capitals si reconstruire a 
Centrului de Creatie si Agrement, s-a desfasurat procedura de achizitie 
publics prin cererea ofertelor de preturi nr. 3570-op/14 din 20.06.2014, 
anuntul de participare fiind publicat in BAP cu nr. 45 din 10.06.2014, la 
care au fost depuse 7 oferte. 

Ca urmare a evaluarii ofertelor, a fost desemnata castigatoare oferta 
S.C. ,,Onicons Brio" S.R.L., cu care s-a incheiat contractul nr. 30 din 
30.06.2014 in suma de 599,2 mii lei, inregistrat la Agentie la 11.07.2014 cu 
nr. 201419006, fiind valabil pana la 31.12.2014. 

In procesul-verbal al sedintei grupului de lucru nr. 1 din 21.11.2014, 
s-a indicat ca S.C. ,,Onicons Brio" S.R.L. a stopat din motive neclare 
lucrarile la obiectiv. Conform proceselor-verbale de indeplinire a lucrarilor 
din august si septembrie, S.C. ,,Onicons Brio" S.R.L. a efectuat lucrari in 
suma de 398, 1 mii lei, care s-a transferat din mijloacele financiare ale 
bugetului municipal in baza facturilor fiscale si conform ordinelor de plata: 
nr. 223 din 04.08.2014 in suma de 59,9 mii lei, nr. 254 din 21.08.2014 - de 
70,4 mii lei si nr. 297 din 12.09.2014 - de 267,8 mii lei. 

Ca urmare, la contractul mentionat nr. 30 din 30.06.2014 s-a incheiat 
acordul aditional nr. 1 din 24.11.2014 privind micsorarea valorii lucrarilor 
cu 201, 1 mii lei si rezilierea acestuia, inregistrat la Agentie la 11.12.2014 
cu nr. 201437029. 

Pentru finisarea Iucrarilor de reparatie capitala ~i reconstruire a 
Centrului de Creatie si Agrement, s-a desfasurat procedura de achizitie 
publics prin cererea ofertelor de preturi nr. 7282-op/14 din 24.11.2014, 
anuntul de participare fiind publicat in BAP cu nr. 90 din 14.11.2014, la 
care au fost depuse 3 oferte. 

Ca urmare a evaluarii ofertelor, a fost desemnata castigatoare oferta 
S.R.L. "Civ-Const-Lux", cu care s-a incheiat contractul nr. 66 din 
01.12.2014 in surna de 385,1 mii lei, inregistrat la Agentie la 19.12.2014 
cu nr. 3 7031, fiind valabil pana la 31.12.2015, inclusiv cu achitarea din 
mijloacele financiare ale bugetului satului Colonita - 183,2 mii lei. 

S-a constatat ca agentul economic S.R.L. "Civ-Const-Lux'[ja _ 
prezentat certificatul privind lipsa sau existenta restantelor fata de bugetul 
public national eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat al municipiului 
Chisinau cu nr. C001410542 la 06.11.2014, care a fost valabil 15 zile 
calendaristice din data eliberarii, Astfel, la momentul __ desfa~urarii 
achizitiilor publice certificatul expirase de 3 zile. Grupul de lucru pentru 
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a,~tii __ n-a sol~?.~~S un .certificat nou, fiind incalcate prevederile a_r_t. 16 
din Legea nr. 96 - XVI din 13.04.2007. 

Conform procesului-verbal de receptie a lucrarilor intocmit in luna 
decembrie 2014, S.R.L. "Civ-Const-Lux" a executat lucrari ln suma de 
201,9 mii lei, care s-au transferat agentului economic din mijloacele 
financiare ale bugetului municipal, In baza facturii fiscale nr. FA3507219 
din 20.12.2014 $i conform ordinului de plata nr. 537 din 30.12.2014. in 
anul in curs, conform procesului-verbal de receptie a lucrarilor din 
octombrie 2015, s-au executat lucrari in suma de 178,8 mii lei, care s-au 
transferat S.R.L. "Civ-Const-Lux" din mijloacele financiare ale bugetului 
satului Colonita conform ordinului de plata nr. 627 din 22.12.2015. 

Prin deciziile Consiliului municipal Chisinau nr. 1/3 din 17.03.2015 
,,Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chisinau pe anul 2015 'in 
lectura a doua" si nr. 3/4 din 19.05.2015 ,,Cu privire la operarea unor 
modificari in bugetul municipal Chisinau pe anul 2015", i-au fost aprobate 
Primariei satului Colonita mijloace financiare destinate investitiilor si 
reparatiilor capitale ~..fil.llll 2Q_15 In sum~ totala de -~~502Q__mii lej, incluajy 
pentru: 

• reparatia capitala a Gradinitei de copii pentru 160 de locuri din satul 
Colonita, str. B. P. Hasdeu, 5 -1n suma totals de 5000,0 mii lei; 
• reparatia capitals a strazilor Stefan Neaga, Igor Vieru, Stefan eel 
Mare - 1200,0 mii lei; 
• extinderea iluminatului stradal - 350,0 mii lei. 

Conform Raportului de verificare nr. 482D/14 din 15.08.2014 la 
proiectul de executie .Reparatie capitals a Gradinitei de copii pentru 160 
de locuri din satul Colonita, str. B. P. Hasdeu, 5", costul orientativ al 
luc_r~rilo.r_de ~eviz a constituit 1493~j.4 roiUei._ 

Pentru executarea lucrarile de reparatie capitals a obiectivului in 
cauza, Primaria satului Colonita a beneficiat de un grant. Conform scrisorii 
nr. 02-15/197 din 10.04.2015 a Fondului de Investitii Sociale din Moldova 
(FISM), marimea grantului constituie 2000,0 mii lei, costul estimativ al 
lucrarilor - 3530,4 mii lei. Astfel, contributia Primariei satului Colonita va 
constitui 1530,4 mii lei. 

Conform acordului de grant nr. IFB-F-10223-RO pentru 
implementarea sub-proiectului nr. 6005 din 29.06.2015, costul sub 
proiectului este de 2836,7 mii lei. In acest acord este stipulat ca FISM va 
contribui la implementarea sub-proiectului cu 1700,0 mii lei ~i Primaria 
satului Colonita va acoperi diferenta in suma de 1136,7 mii lei. 

Din mijloacele financiare ale bugetului municipal a fost transferata 
catre FISM suma de 1530,4 mii lei (dispozitii de plata: nr. 296 din 
03.07.2015 in suma de 1000,0 mii lei si nr. 337 din 17.07.2015 - 530,4 mii 
lei). 

Conform extrasului trezorerial din 06.11.2015, au fost restituite de 
catre FISM mijloace financiare In suma de 1120,4 mii lei. 
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Au fost prezentate facturi fiscal si acte de indeplinire a Iucrarilor de 
catre executorul lucrarilor de reparati a Gradinitei de copii in suma totals 
de 1307,5 mii lei. I 

Pentru achizitionarea lucrarilor de reparatie capitals a retelelor 
inteme de apa, canalizare, incalzire, · entilare, electricitate si semnalizare 
ale Gradinitei de copii pentru 16 de locuri din satul Colonita, s-a 
desfasurat procedura de achizitie pub ica prin cererea ofertelor de preturi 
nr. 2996-op/15 din 04.09.2015, an tul de participare fiind publicat in 
BAP cu nr. 65 din 25.08.2015, la care u fost depuse 3 oferte. 

Ca urmare a evaluarii ofertelor a fost desemnata ca~tigatoare oferta 
S.R.L. ,,Delta Construct", cu care s-a incheiat contractul nr. 45 din 
14.09.2015 in suma de 1120,4 mii lei inregistrat la Agentie la 02.10.2015 
cu nr. 2-5632/15, fiind valabil pana la 1.12.2016. 

Conform procesului-verbal de eceptie a lucrarilor, intocmit in luna 
noiembrie 2015, S .R.L. ,,Delta Const ct" a executat lucrari in suma totals 
de 66, 1 mii lei, care s-au transferat agentului economic in baza facturii 
fiscale nr. FA3549246 din 11.11.2015 si conform ordinului de plata nr. 535 
din 11.11.2015. Lucrarile de reparatie capitala a retelelor interne de apa, 
canalizare, incalzire, ventilare, electricitate si semnalizare ale Gradinitei de 
copii pentru 160 de locuri din satul Colonita sunt in proces de desfasurare. 

Pentru achizitionarea lucrarilor de reparatie capitals a incaperilor 
Gradinitei de copii pentru 160 de locuri din satul Colonita, str. B. P. 
Hasdeu, 5 a fost desfasurata licitatia publics nr. 369/15 la 13.05.2015, 
anuntul de participare fiind publicat in BAP cu nr. 32115 din 28.04.2015, 
la care au fost prezentate 7 oferte. 

Ca urmare a evaluarii ofertelor, a fost desemnata castigatoare oferta 
S.R.L. ,,Hiperteh", cu care s-a incheiat contractul nr. 32 din 20.05.2015 in 
suma de 3107,1 mii lei, inregistrat la Agentie la 15.0"6.2015 cu nr. 1- 
9094/15, fiind valabil pana la 3 1.12. 2015. 

Conform procesului-verbal nr. 1 al sedintei grupului de lucru din 
22.10.2015, s-a constatat ca, in procesul reparatiei, a aparut necesitatea 
executarii unor lucrari suplimentare care nu pot fi separate din punct de 
vedere tehnic si tehnologic. 

Ca urmare, conform hotararii grupului de lucru nr. 16 din 
27.10.2015, la contractul mentionat a fost incheiat acordul aditional nr. 1 
din 27.10.2015 privind majorarea volumului si valorii lucrarilor in suma de 
347 ,5 mii lei, suma totala a contractului dupa majorare constituind 3454,6 
mii lei, inregistrat la Ag en tie la 11.11.2015 cu nr. 1-11184/15. 

Conform proceselor-verbale de receptie a lucrarilor intocmite in 
lunile septembrie ~i octombrie 2015, ,,S.R.L. ,,Hiperteh" a executat lucrari 
in suma totala de 1717 ,0 mii lei, care s-au transferat agentului economic in 
baza facturilor fiscale si conform ordinelor de plata. Lucrarile de reparatie 
capitals a Gradinitei de copii pentru 160 de locuri din satul Colonita nu 
sunt finisate. 
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Pentru achizitionarea lucrarilor de reparatie capitala a strazilor 
Stefan Neaga, Igor Vieru, Stefan eel Mare, s-a desfasurat procedura de 
achizitie publica prin cererea ofertelor de preturi nr. 1265-opl5 la 
21.04.2015, anuntul de participare fiind publicat In BAP cu nr. 27 din 
10.04.2015, la care au fost prezentate 3 oferte. 

Ca urmare a evaluarii ofertelor, a fost desemnata castigatoare oferta 
S.R.L. "Andig Trans", cu care s-a incheiat contractul nr. 23 din 
28.04.2015 ill suma de 937,3 mii lei, inregistrat laAgentfe-la 08.05.2015 
cu nr. 2-2444/15, fiind valabil pana la 31.12.2015. 

Conform procesului-verbal al sedintei grupului de lucru din 
25.06.2015 s-a constatat ca, in procesul reparatiei, a aparut necesitatea 
executarii unor lucrari suplimentare care nu pot fi separate din punct de 
vedere tehnic si tehnologic. 

Ca urmare, conform hotararii grupului de lucru nr. 9 din 03.07.2015, 
la contractul mentionat a fost incheiat acordul aditional nr. 1 din 
03.07.2015 privind majorarea volumului de lucrari in suma de 233,3 mii 
lei, suma totala a contractului dupa majorare constituind 1170,6 mii lei, 
inregistrat la Agentie la 11.11.2015 cu nr. 1-11184/15. 

Conform proceselor-verbale de receptie a lucrarilor intocmite in 
lunile mai, iunie ~i august 2015, s-au executat lucrari 'in suma totala de 
1170,6 mii lei. S.R.L. "Andig Trans" a prezentat pentru suma mentionata 
facturi fiscale. Mijloacele financiare in suma de 1170,6 mii lei s-au 
transferat integral din bugetul municipal catre S.R.L. "Andig Trans". 

Pentru achizitionarea lucrarilor de extindere a iluminatului stradal, s 
a desfasurat procedura de achizitie publics prin cererea ofertelor de preturi 
nr. 1985-op/15 la 19.06.2015, anuntul de participare fiind publicat in BAP 
cu nr. 43/15 din 09.06.2015, la care au fost prezentate 4 oferte. Prin decizia 
Agentiei achizitii publice nr. 414 din 09.07.2015, procedura de achizitie 
publics mentionata a fost anulata. La 28. 09.2015, a fost desfasurata 
procedura repetata cu nr. 3282-op/l 5, anuntul de participare fiind publicat 
in BAP cu nr. 71din18.09.2015, la care au fost prezentate 5 oferte. Avand 
in vedere faptul ca valoarea ofertelor prezentate a fost mai mica de 85 la 
suta din valoarea estimata a lucrarilor si tinand cont de explicatiile referitor 
la acest fapt ale agentilor economici, a fost desemnata castigatoare oferta 
S.A. "Compania Electrica", cu care · s-a incheiat contractul nr. 55 din 
09.10.2015 in suma de 349,9 mii lei, inregistrat la Agentie la 27. i02o1 s cu 
nr. 2-607 4/15, fiind valabil pana la finalizarea lucrarilor si efectuarea 
platilor integrale, aferente acestora. 

Conform procesului-verbal de receptie a lucrarilor intocmit in 
noiembrie 2015, s-au executat lucrari in suma totala de 316,2 mii lei. S.A. 
"Compania Electrica" a prezentat pentru suma mentionata factura fiscala 
nr. FB8177529 din 30.11.2015. La 01.12.2015 a fost inregistrata datoria 
fata de S.A. "Compania Electrica" in suma de 33,7 mii lei. 
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Veronica Herta 

z. Jaloba 
022222717 

Sef al Directiei 

Urmare a controlului privind corectitudinea desfasurarii procedurilor 
de achizitie publics pe perioada supusa controlului, s-a constatat ca, in 
contradictie cu prevederile art. 4 7 alin. (5) din Legea nr. 96 - XVI din 
13.04.2007, nu au fost informati de autoritatea contractanta ceilalti ofertanti 
participanti la licitatie despre incheierea contractului de achizitie in decurs 
de 10 zile calendaristice de la data incheierii lui, cu indicarea denumirii si 
datelor pentru relatii ale operatorului economic cu care s-a incheiat 
contractul, precum si pretului contractului. 

Primariei i-au fost expediate recomandari privind actiunile ce 
urmeaza a fi intreprinse in vederea remedierii deficientelor constatate si 
neadmiterea acestora pe viitor. 


