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CONSILшL DE ADMINISTRЛTIE
нотАRАRш пг. ýEl
din 30 поiеmЬriе 2021

mrш. Chiginilu

лрriчiпd прrоЬпrеа Рlппчlчi de investi{ii nl ý.R.L. r,tsf,I{i-gaz'n рспtrч лпчl2022
In terneirrl аrt. 9 alin, (5) lit. g) din Legea пr. l74 din 21.09.2017 cu privire ta епеrgеtiоё

(Мопitоrul Oficial пr. 364 - 370/620 diп 20,I0,20l7), art,7 alin. (l) lit. r) qi аrt, 49 alin, (S) +i (9)
dinl,egeanr. 108din27.05.20IбcupTiviгeIagazelenaturale (MoпitorulOJicialnr, t93-203/4I5
diп ()8,07,2016), iп confotmitate cu pct. 31 - pct. 36 din Replamentul рriчiпd рlапifiсаrеа,
арrоЬаrеа qi efeotuarea inveýtiliitor, aprobat prin НоtДгf,rоа Consiliului de administrфie Bl ANRE
пт. 28З120lб din l5,11.2016 (Мопitоrul Oficiat пr, 9 - I8/45 diп I3.01,20l7), iп urmi examintrrii
Planului de investilii aI S.R.L. ,,Bёl!i-gaz" репtru anul 2022, Consiliul de administratie aI Agen{iei
Naiionale репtru Reglementare ?n EnergeticЁ,

нотДRДýтЕ:

1. ýе арrоЬб Рlапul de investi|ii al S.R,L. ,,Bill}i-gaz" репtru anut 2022 сu чаlоагеа totalД de
100tlSý mii loi, сопf'опп Anexei Ia prezenta Hotйrfue.

2. ý.R.L. ,,Bёlti-gaz", iп tеrmел de 10 zile din momentrrl rесерtiопёrii prezentei Hoйrfui, va
РuЬliса ре pagina sa electronicё РIапul апuаl de investitrii detaЙat ре proiecte се urmeazf, а fi
realizatв.

3. Мопitоrizаrеа executfirii Planului de investi{ii aprobat se рuпе in sпrсiпа Deparиmentului gaze
паtчrаlе Ei епегgiе termic[.

4. Prezerrta Hotilrfire
notificarea aoosteia.

Vвасеslдч UNTILA
Director general

Octavian CAtMiC
Director

Еugеп САRРОV
Direetor

ýtefnn СRЕАNGД
Dlreetor

Yiolinn ýРАС
Dirесtоr

poate fi contestatf, la autoritatea ernitent1 tn tennen de 30 de zile de Ia
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Nr. 

d/o
Denumirea categoriilor de investiţii și a proiectelor investiţionale

unități de 

măsură
Cantitate

1 2 3 4

A) Investiții în construcții de noi rețele și noi capacități de producere

1 Gazificarea s.Ciuciulea km. 3.539

2 Gazificarea s. Hiliuți km. 2.069

3 Gazificarea s. Chetriș km. 6.344

4 Gazificarea s. Grigorăuca km. 0.906

5 Gazificarea orășelului Biruința km. 1.856

6 Gazificarea s. Bilicenii Vechi km. 1.749

7 Post principal de reglare a gazelor la intrarea în s. Chetriș, r-ul Fălești buc. 1

B) Investiții în rețele și capacități de producere existente

1 Modernizarea PPRG or. Fălești (proiectare) proiect 1

2 Reparația PRG buc. 19

3 Instalarea robinetului din oțel (Ø 108 mm) buc. 2

4 Priză de împămîntare anodică buc. 3

5 Reparația convertizoarelor buc. 5

6 Protector buc. 5

C) Investiții în mijloace de transport, mașini, mecanisme, utilaje mecanice

1 Generator pentru sudură un. 3

2 Instalație mobilă de iluminat un. 1

D)
Investiții în echipamente de măsurare, aparate de control și diagnostică, inc. 

aferente rețelelor

1 Detector de gaze buc. 10

F) Investiții în tehnica de calcul și telecomunicații

1 Calculator buc. 10

2 UMF A4 buc. 7

3 UMF A3 buc. 2

4 Notebook buc. 4

5 Hard disc pentru server buc. 8

H) Alte investiții legate de activitatea licențiată

1 Climatizor buc. 3

Planul de investiţii al SRL ”Bălți-gaz” pentru anul 2022,                                                                 

aprobat de ANRE


