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HOTĂRÂREA
Senatului UTM din 23 iunie 2020
Cu privire la aprobarea modificărilor la
contractul de colaborare din 21.10.2008
semnat între UTM şi „AMIC” SA

Pornind de la constatările făcute în baza Actelor de verificare a executării contractului de
colaborare din 21.10.2008, elaborate în data de 01.09.2016 şi, respectiv, 15.07.2019,
SENATUL CONSTATĂ:
1.

2.

3.

4.

În baza Contractului de colaborare din 21.10.2008, modificat prin Acordul adiţional din
27.03.2015, semnate între UTM şi „AMIC” SA, au fost executate următoarele:
 Agenţia (AMIC SA) a transmis cu titlu gratuit gardul pentru blocurile de studii nr. 9 şi
nr. 10 din bd. Dacia 39 şi bd. Dacia, 41, în sumă de 1 858 405 lei;
 Au fost date în exploatare 3 blocuri locative;
 Salariaţii UTM au beneficiat în total de 123 apartamente la un preţ preferenţial;
 A fost elaborată documentaţia de proiect necesară.
S-a constatat că urmează să fie executate următoarele:
 Vânzarea de către AMIC SA către beneficiarii UTM, la preţ preferenţial de 486
euro/m.p., a 3 apartamente cu trei odăi (nr. 43 cu S = 85m.p., nr. 51 cu S = 85,1m.p.,
nr. 54 cu S = 89,6 m.p.), din blocul locativ nr. 13/8 de pe bd. Cuza Vodă, mun. Chişinău;
 Construcţia de către AMIC SA a clădirii centrului polivalent de cultură şi odihnă în
complex cu cantina studenţească cu 3 nivele, cu lucrările conform p. 4.9 din contract
(carcasa structurii portante conform proiectului, acoperişul, reţelele inginereşti
exterioare până la punctul de conectare, sistematizarea terenului pe verticală), la costul
a 2 nivele în varianta sură. Celelalte lucrări urmau a fi efectuate de către UTM;
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională al UTM prin Decizia din 30.04.2020 a
aprobat contractarea unui evaluator independent care va estima costul construcţiei la zi în baza
lucrărilor enumerate în p. 4.9 din Contractul de colaborare (modificat prin Acordul adiţional
din 27.03.2015) şi ca AMIC SA să compenseze UTM suma calculată de către evaluatorul
independent;
Costul devizului local pentru construcția centrului polivalent de cultură şi odihnă în complex
cu cantina studenţească cu 3 nivele cu lucrările conform p. 4.9 din contract (carcasa structurii
portante conform proiectului, acoperişul, reţelele inginereşti exterioare până la punctul de
conectare, sistematizarea terenului pe verticală), la costul a 2 nivele în varianta sură, a fost
calculat în valoare de 3 507 965 lei, conform Devizului local întocmit de compania „Boldan
Engineering Group” SRL;
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