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Cu privire la aprobarea Contractului
de sponsorizareintre A.O.,,Pentru Orhei" Ei
Autoritatea executivd a Consiliului municinal Orhei

Avdnd in vedere necesitatea dezvoltarii infrastructurii rutiere din mun. Orhei. in baza
solicitdrii Autoritdtii executive a Consiliului mun. Orhei" conform prevederilor arl-.|4,74 alin.(l),
alin.(6) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administra{ia publica locald, arr.1 ;i art.3
din Legea cu privire la filantropie gi sponsorizare nr.1420 din 31.10.2002, examindnd nota
informativd prezentald, pentru suslinerea unor acliuni de interes public,

CONSILIUL MLINICIPAL ORHEI DECIDE:

L Se aprobd proiectul Contractului de sponsorizare dintre A.O.,,Pentru Orhei" qi
Autoritatea executivd a Consiliului municipal Orhei, obiectul cdruia constituie sponsorizare in
mijloace financiare sub forma de ajutor material benevol, pentru dezvoltarea infrastructurii
rutiere din mun. Orhei conform condiliilor contractului care se incheie pe o perioada de 36 luni
cu valoarea totalS de I 185000 Euro (se anexeazd).

2. Autoritatea executivd a Consiliului municipal Orhei:
- va intreprinde acliunile necesare pentru realizarca obiectului Contractului de

sponsorizare;
- va fine evidenla conform a mijloacelor financiare transmise in conformitate cu

prevederile legislaliei in vigoare;

3. Se imputernicegte Primarul mun. Orhei, Ilan $OR sa semneze Contractul de
sponsorizare anexat.

4. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcina viceprimarilor de

Pregedintele qedinfei

Contrasemnat:
Secretar al
Consiliului municipal Orhei

Evgheni PISOV

'z-'--'
Ala BURACOVSCHI



1.

)

Contract de Sponsorizare

mun. Orhei

I. PARTILE CONTRACTANTE
incheiat intre:
Asociafia Obgteasci ,,Pentru Orhei", cu sediul in mun. Orhei, str. V. Lupu, 36, of.326, in
calitate de Sponsor, reprezentat legal de d-l Pavel VEREJAN, pe de o parte,
Autoritatea executivi a consiliului municipal Orhei, cu sediul ?n mun. Orhei, str. V. Mahu,
160, reprezentat liidl Ilan $OR, denumit in continuare Beneficiar, pe de
alt6'parte.

Pa4ile au convenit la incheierea prezentulu i Contract de sponsorizare(denvmit in continuare
,,Contract"),in urmdtoarele condilii :

U. OBIECTUL CONTRACTULUI
(1) Obiectul acestui Contract reprezintd sponsorizarea Beneficiarului de cdtre Sponsor pentru scopul

reglementat prin acest contract.
(2) Scopul sponsorizdrii reprezintd sponsorizarea Beneficiarului de c6tre Sponsor pentru dezvoltarea

infrastructurii rutiere din mun. Orhei.
(3) Beneficiarul I acceptb obiectul indicat in p.(1), pentru realizarea scopului acestui contract gi
igi asumd obligafia de a intreprinde acliuni legale pentru atingerea scopului de dezvoltare a
infrastructurii rutiere din mun. Orhei in conformitate cu prevederile legislaliei na{ionale.

UI. TERMENUL DE VALABILITATE A CONTRACTULUI
(1) Contractul produce efecte de la data semndrii lui de cdtre ambele pdrfi.
(2) Durata contractului se determin6 incepdnd cu data semndrii prezentului Contract, respectiv
pdni la indeplinirea obligaliilor p64ilor prezentului Contract.
(3) Prezentul contract poate fi prelungit, in baza unui act adilional,numai dacd existd acordul
prealabil, in scris, al Sponsorului.

w. MODUL $r TERMENIT DE ACORDARE A SPONSORTZARTI.
(1) Sponsorul va acorda ajutorul in mbrime de 1 I 85000 Euro dupS cum urmeaz6:

- 446000,00 Euro - in termen de 5 zile de la data semndrii contractului.
- 19410,00 Euro - lunar pe parcursul valabilitdlii prezentului contract.
- 20055,00 Euro - septembrie 2019.
- 18050,00 Euro - septembrie 2020.
- 2135,00 Euro - la solicitarea beneficiarului.
- Termenul de sponsoizare pentru modemizarea infrastructurii rutiere - 36 luni.

(2) Sumele indicate in p.(1) vor fi transferate in lei la contul Beneficiarului conform cursului
valutar al BC ,,Moldova - Agroindbank" SA la data transferului.

(3) SponsorLzarea acordata de Sponsor Beneficiarului pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere
din mun. Orhei va fi documentatd din punct de vedere contabil la fiecare datd de efectuare a
pldfilor de sponsorizare.

V. PRECIZARIPRIVINDEXCLUSIVITATE..I.INCHNTERIICONTRACTELOR.
in urma incheierii prezentului contract pA4ile atit beneflciarul cit gi sponsorul sunt in drept si

incheie contracte de sponsoizarc qi cu alte persoane frzice qi/sau juridice prin care sd-gi asume
obligalii, fard a avea obligafia de a notifica cealaltd parte cu privire la intenfia gi/sau faptul incheierii
unor astfel de contracte. Pdrfile contractuale sunt in drept sd incheie contracte de sponsorizare pentru
dezvoltarea qi altor domenii neoesare modernizdrii.

VI. OBLIGATIII,E PARTILOR
a) Obligafiile Benefi ciarului
(1) Obiectivele sponsorizdrii acordate se modifica pe parcursul implementdrii lor, la solicitarea

"g) 4$
t\



Beneficiarului, numai in conditii avizdrit acestora de cdtre Sponsor' . - r ,.tr^-:,.r D^-,.l^r: .'

- Beneficiarul se obliga s6 respecte legislalia in domeniul sponsorizdrii pe teritoriul Republicil

Moldova.
- SA asigure acordarea asisten{ei

realizu ea obiectivelor.

depline reprezentanlilor Sponsorului sau reprezentantilor privind

prezen\a personalului implicat in implementuea, re.alizdrii
'a 

persoanei responsabile, pe intreaga durata de valabilitate a

contractului'
b) Obligafiile SPonsorului
(1) Sponsorul ,. outga s6 informeze Beneficiarul cu privire la orice decizie luat6 care poate

afecta implementarcarcalizatea obiectivelor' . r..--a---^a---., *.+i^-a ,rin mrrn orh
(2) pe parcursul implementdrii 

".oputui 
de dezvoltare a infrastructurii rutiere din mun' orhei'

indeplinirii efective a contractului de sponsorizare, Sponsorul va emite, dac6 este cazul, instrucliuni,

care au caracter obligatoriu pentru Beneficiarul'

vlr. nAspuNonnn
(1) parfile contractuale iqi vor asuma integral rdspunderea pentru prejudiciile cavzate din vina sa'

faf6 de cealalt6 parte in cazul neina.pri"iril gi/sau indeplinirii necorespunzdtoare a prevederilor

prezentului contract.

V[I. CONFIDENTIALITATE
(1) parlile se angajeazd sd pastreze connOenlialitatea documentelor, materialelor, datelor gi

iniormaliilor in legiturd cu realizarea obiectivelor'

(2) Nu sunt considerate confidentiale documentele, materialele, datele 9i informa{iile folosite in

scop publicitar pentru informarea qi promovarea utilizdrii sponsorizdrii primite'

(3) De asemenea, nu sunt .onriirru,. confidenliale documentele, materialele' datele 9i

informali1e devenite publice .u ur-ur. a implementdrii scopului reglementat prin prezentul contract,

in conformitate cu legisla{ia aplicabild'

IX. ALTE CLAUZ,E

(1) Beneficiarul este in drept s6 utilizeze mijloacele financiare

sinestatitor, la decizia proprie qi pe domeniul selectat de sinestdtator

Sponsorului.
(2) condiliile contractuale pot fi modificate numai prin inlelegerea reciprocd a parfilor'

Modificarea unilateral6 este interzisd' t :-,-1:- ^:-.:rx ^

(3) Subiectele nereglementate de prezentul contract sunt reglementate de legislafia civild in

vigoare a R.M.
(4) Eventualele litigii care s-ar putea ivi in leg6tur6 cu acest contract vor fi solulionate pe cale

amiabil6, iar dac6 acest lucru nu este posibil, litigiul va ti depus spre solulionare instantei de judecata

competentd a R.Moldova.
(5) prezentul contract se intocmegte in dou6 exemplare, cite unul pentru fiecare dintre pa(ile

contractuale.

- S[ asigure disPonibilitatea qi

obiectivelor solicitate, precurn qi

Sponsor
Asociafia Obqteascl
ttPentru Orheitt-
c.f. I015620005293
Mun. Orhei
str. V. LuPu,36

Pavel VEREJAN

primite prin sPonsorizare de

|ard avizarea qi/sau inqtiinfarea

Beneficiar
Primiria mun. Orhei
mun.Orhei,str.VasileMahu, 1 60

c/f 1007601008007
rBAN MD63TRPDAC2000000 I 093300

MF-TT Orhei Primlria mun.Orhei

Trezor6ria de Stat, BIC TREZMD2X
Primarul mun. Orhei
Ilan $OR

Secretar al Consiliului municipal
Ala BURACOVSCHI


