
D E C IZIE
14.08.2020 10.3.

mun. Orhei

Cu privire la aprobarea condifiilor Acordului de cooperare
intre Consiliul municipal Orhei Ei Consiliul raional Orhei

in conformitate cu art. 10, art.art.lls-I26 ale Codului administrativ nr.l16 din 19.07.20Ig;
art.6, art. 14, alin.(l), alin.(3) ale Legii privind administralia publicd locala nr.436-XVI din
28.12.2006; art.776, art.art.992-993, art.lO27, art.l028 ale Codului Civil nr.1 107 din 06.06.2002;
art.32,lit.g) al Legii privind finanfele publice locale w.397 din 16.10.2003, Legea nr.239 din
13.11.2008 privind transparenta in procesul decizional; art.9, alin.(2),lit. n) din Legea nr.l2l
di1 0a.05.2007 privind administrarea qi deetatizarea proprietdlii publice; art.S, wrt.1, art.20,
alin.(4), lit,b)c),d),art. 14l,alin.(1), lit.e), f),art.l42,lit.d),e),art.i43,ulin.16), lit.d)dincodui
Educafiei al RM nr.152 din17.07.2014; avdnd in vedere Strategia de dezvoltare social-
economicd a mun.Orhei pentru perioada 2014-2020, aprobatd .onio.- Deciziei Consiliului
orlqenesc Orhei nr.13.20 din 27.12.2013, in scopul colabordrii in rezolvarea problemelor
comune dintre autoritdtile administratiei publice, ceea ce reprezintd un interes public important
pentru societatea civild a municipiului Orhei, lu6nd in considerafie ca Consiliul raionai Orhei
prin decizia sa cu nr.4/ldin 30.07.2020 a aprobat Acordul de cooperare intre Consiliului
municipal Orhei qi Consiliul raional Orhei

CONSILruL MUNICIPAL ORHEI DECIDE:
l. Se aprob6 condiliile Acordului de cooperare care va fi incheiat intre Consiliului

municipal Orhei qi Consiliul raional Orhei, obiectul cdruia constituie implementarea
proiectului comun de ,,Reparalia capitald a instituliei publice de educafie timpurie w.12
din mun. Orhei, str. Valeriu Cupcea nr.2', (se anexeazd).

2. Se imputemiceEte primarul municipiului Orhei, dl.Pavel VEREJANU sd semneze
Acordului de cooperare, indicat in punctul I al deciziei prezente.

3' Autoritatea executivd a Consiliului municipal Orhei va intreprinde acliunile necesare
pentru realizarea obiectului Acordului de cooperare.

4. Se determind sursa de acoperire a cheltuielilor pentru executarea decizie prezente din
bugetul municipal orhei Ei donalii din partea persoanelor ter{e.

5. Controlul asupra respect6rii prevederilor prezentei decizii revine primarului municipiului
Orhei dl. Pavel VEREJANU.

6. Prezenta decizie intr6 in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al actelor
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incheiat intre:

Consiliul municipal Orhei, adresa juridic6 mun. Orhei, str. Vasile Mahu, 160, dl pavel
VEREJANU, primar al municipiului Orhei, imputernicit pentru semnarea Acordului prezent prin
Decizia Consiliului municipal Orhei nr. din _2020, in calitate de Bineficia) pe
de o parte, qi

Consiliul raional Orhei, adresa juridic6 mun. Orhei, bd. Mihai Eminescu, nr. 2, dl Dinu
TURCANU, preqedintele raionului Orhei, imputernicit pentru semnarea Acordului prezent prin
Decizia Consiliului raional Orhei nr.4ll din 30 iulie 2020 in calitate de Cofinanlator, pe ae atta
parte,

acliondnd inbaza Legii nr.436-XVI din28.12.2006 privind administrafia public6 local6 gi Legii
nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativd, intru implementaria
proiectului ,,Reparafia capitald a institufiei publice de educa]ie timpurie nr.l2 din -.rrr. Orh"i, ,tr.
Valeriu Cupcea, nr.2", recunoscdnd necesitate rcalizdrii cu succes a proiectului dat ca fiind de o
importanld raionalI, pdrfile au convenit asupra urmdtoarelor:

Art. 1. Obiectul qi Scopul Acordului de Cooperare
1.1' Obiectul Acordului de Cooperare (in continuare Acord) este implementarea in perfectd

infelegere intre Beneficiar Ei Cofinanlator a prorectului ,,Rep aralia capitala a instituliei
publice de educatie timpurie nr.lZ din mun. Orhei, str. Valeriu Cupcea nr.2" (in
continuare Proiect), prin contribufie financiarI.

1.2. Scopul Proiectului este imbundtdtirea accesului la educafie pentru copiii de v6rst6
preEcolard cu cerinle educafionale speciale (CES) din localitdlile rurale ale raionului, in
vederea asigur6rii coeziunii sociale.

Art. 2, Durata Acordului
2'1. Acordul demareazS odati cu semnarea acestuia qi finalizeazd in data de 31 decembrie

2021.

Art. 3. Valoarea Proiectului
3'1. Valoarea totald a Proiectului, care face obiectul finan{drii, constituie 19 4t1,g mii lei

(nouEsprezece milioane patru sute zece mii 900 lei).
3.2' Contribufia financiard a Cofinanlatorului constituie 8 000,0 mii lei (opt milioane lei).

Acest angajament este valabil numai pentru realizareaobiectului prezentului Acord.
3.3 Cofinanlatorul va anula automat orice parte a contributiei, care nu este stabilita prin plata

in cont sau pentru care nu s-a primit o solicitare acceptabil6 de platd conformd
prevederilor prezentului Acord.

A'rt. 4. Finanfarea Proiectului.
4.1. Pentru suslinerea lfrnan[area Proiectului parfile vor contrubuie dupd cum urmeaz6:

- Cofinanlatorul va aloca contribu(ia de 8 000,0 mii lei (opt milioane lei).
- Beneficiarul va asigura alocdri financiare suficiente pentru acoperirea diferenfei dintre

valoarea totald a Proiectului Ei contribufia Cofinanlatorului in scopul implementarii
integrale a Proiectului.



Art. 5. Responsabilitl{ile plr(ilor.
5. 1 . Responsabi I itali le B e nefi c i ar ul u i sunt urmdtoarele :

5.1 .1. si respecte destinafia sumelor acordate inbazaprezentului Acord;

5.I.2. sd utilizeze suma alocatd de cdtre Cofinanlator exclusiv pentru implementarea proiectului,
care face obiectul prezentului Acord;

5.1.3. sd permitd accesul reprezentanlilor Cofinanlatorului la obiectul Acordului;

5.T.4. sd prezinte Cofinanlatorului w raport generalizator de justificare a cheltuielilor aferente
activitAfilor Proiectului la finele fiecirui an calendaristic qi /sau Proiectului;

5.1.5. sd intreprindd toate activitdflle necesare realizdrii obiectului prezentului Acord;

5.1.6. sd restituie Cofinanlatorului s;rtmele alocate de acesta in vederea implementarii Proiectului,
care face obiectul prezentului Acord, r6mase neexecutate sau neutilizate la data finalizarii
proiectului in termen de maxim 10 zile de la aceastd datd.

5.I.7. s[ restituie Cofinanlatorului toate sumele alocate de acesta in vederea implementarii
Proiectului, care au fost cheltuite cu altd destina{ie dec6t cea convenita de prezentul acord.

5.1.8. Beneficiarul va asigura locuri pentru copiii cu CES in institufia publica de educalie
timpurie nr.12 din mun. Orhei, str. Valeriu Cupcea, nr.2 la solicitarea parintelui/
reprezentantului legal al copilului, coordonatl cu Direcfia General6 Educafie a Consiliului
raional Orhei, dupd avizul SAP, in limitele capacitdlilor ftzice ale instituliei.

5. 2. Responsabilitalile C ofi nanl at o r ul ui sunt urmdtoarele :

5.2.1. sd respecte prevederile prezentului Acord;

5.2.2. sI asigure alocarea contribuliei stabilite prin punctul4.1. alprezentului Acord.

Art. 6. Prevederi privind cererile de platI, pHfile qi termenele de plat5.
6.1. Cofinanlatorul va efectua pl61i in conturile indicate de Beneficiar inbazacererilor de plat6

intermediare qi / sau finale ale acestuia.
6.2. PlSlile pentru finantarea Proiectului vor fi frcute de cdtre Cofinanfator in baza

documentelor j ustifi cative :

- facturd fiscald;
- situalii de lucrdri / procese verbale de executare a lucrdrilor vizate qi aprobate de factorii

re sponsab i I i inso f ite de fo rmul arul gener alizat.

A.rt. 7. Prevederi pentru transmiterea raportului de justificare a cheltuielilor.
7 .1. La finele fiecIrui an calendaristic qi /sau Proiectului, in termen de 10 zile de la finalizarea

tuturor acfiunilor de Proiect Beneficiarul va transmite Cofinanlatorului un raport de
justificare a cheltuielilor aferente activitefilor Proiectului care cad sub incidenta
prezentului Acord.

7.2. Raportul prevlzut la pct. 7.1. al prezentului Acord va cuprinde cel putin descrierea
activitSlilor desfrgurate pentru implementarea Proiectului qi detalierea pe capitole a
cheltuielilor aferente acestuia.
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Art. 8. Solufionarea diferendelor.
8.1. Orice diferend aplrut in legdtur6 cu interpretarea qi aplicarea prezentului Acord va fi

solutionat pe cale amiabild de cdtre p6rti, pe calea negocierilor directe qi a consult6rilor
institufionale.

Art. 9. Prevederi finale.
9.1 Beneficiarul r6spunde de modul de utilizare, in conformitate

prezentul Acord a sumelor alocate de Cofinanlator, precum qi
cazti prejudiciilor materiale sau morale de orice natur6,
implementdrii prezentului Acordului.

9.2.Prezentul Acord poate fi modificat prin act adilional, cu acordul p64ilor.

Art. 10. Intrarea in vigoare
10.1 . Acest Acord va intra in vigoare la data semn6rii de citre ambele p64i, precedat de actele

administrative de aprobare ale consiliilor locale respective.

Prezentul Acord a fost intocmit gi semnat in 2 (doud) exemplare originale, in limba de stat, c6te
unul pentru fiecare parte, toate avdnd aceiagi putere juridicd

Consiliul municipal Orhei

Primarul mun. Orhei

Pavel VEREJANU

Autor: Specialistprincipal
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