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Cu privire la aprobarea Contractului de sponsorizare
intre AO ,,Proiecte sociale pentru Moldova"
qi Autoritatea executivd a Consiliului municipal Orhei

in conformitate cu art.10, 118-126 Cod administrativ nr.ll6l20l8; art.14 (3),74 alin.(l),
alin.(6) din Legea privind administralia publicd locald nr.43612006; art.l, art.3 din Legea

nr.142012002 cu privire la filantropie qi sponsorizare, avdnd in vedere necesitatea suslinerii
bugetului municipal in proiectele de dezvoltare a infrastructurii rutiere din municipiului Orhei,
examin6nd nota informativd prezentatd de viceprimarul municipiului Orhei privind argumentarea

acceptarii semndrii contractului de sponsorrzare,

CONSILUL MI.INICIPAL ORHEI DECIDE :

l. Se aprobf, proiectul Contractului de sponsorizare dintre AO ,,Proiecte sociale pentru

Moldova" qi Autoritatea executivd a Consiliului municipal Orhei, obiectul cdruia constituie
sponsorizare in mijloace financiare sub formi de ajutor material benevol, pentru dezvoltarea

inlrastructurii rutiere din municipiul Orhei conform condiliilor contractului care se incheie pe o
perioadS de 19 luni cu valoarea totalS de 388975 Euro (se anexeazd).

2. Autoritatea executivd a Consiliului municipal Orhei:
- va intreprinde ac{iunile necesare pentru realizarea obiectului Contractului de

sponsorizare;
- r.a line eviden{a conformd a mijloacelor financiare transmise in conformitate cu

prevederile legislaliei in vigoare.

3. Se imputernicegte viceprimarul municipiului Orhei Anastasia TURCAN sd semneze

Contractul de sponsor rzar e anexat.

4. Prezenta decizie intr6 in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al

actelor locale qi poate fi atacatd la Judecdtoria Orhei in termen de 30 zile de la data comunicdrii,

5. Controlul asupra respectdrii prevederilor prezentei decizii revine viceprimarului
municipiului Orhei pe domeniul economie buget gi finanle dna Anastasia JURCAN.
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Contract de S

,, 2020 mun. Orhei

I. PARTILE CONTRACTANTE
. incheiat intre:

.1. Asociafia Obgteascl ,,Proiecte Sociale pentru Moldova", cu sediul in mun. Orhei, str. Vasile

Lupu nr.36, of. 33I, in calitate de Sponsor, reprezentat legal de Sergiu $ARGU, pe de o parte,

2. Autoritatea executiv[ a Consiliului municipal Orhei, cu sediul in mun. Orhei, str. V. Mahu,

I60, reprezentat de Primarului municipiului Orhei, dl Pavel VEREJANU, denumit in continuare

Beneficiar, pe de alt[ parte.

PA4ile au convenit la incheierea prezentului Contract de sponsorizarq denumit in continuare

Contract, in urmdtoarele condilii :

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
(l) Obiectul acestui Contract reprezintd sponsorizarea Beneficiarului de citre Sponsor pentru

scopul reglementat prin acest Contract.
(2) Scopul sponsoriz6rii reprezinti sponsorizarea Beneficiarului de citre Sponsor pentru

dezvoltarea infrastructurii rutiere din municipiul Orhei.

(3) Beneficiarul acceptd obiectul indicat in p.(l), pentru realizarea scopului acestui contract $i igi

asumd obligalia de a intreprinde acliuni lega,le pentru atingerea scopului de dezvoltare a

infrastructurii rutiere din mun, Orhei in conformitate cu prevederile legislaliei nalionale.

III. TERMENUL DE VALABILITATE A CONTRACTULUI
( l) Contractul produce efecte de la data semnlrii lui de citre ambele p6(i.
(2) Durata contractului se determini incepdnd cu data semnlrii prezentului Contract, respectiv pdni

la indeplinirea obligaliilor p6(ilor prezentului Contract.
(3) Prezentul contract poate fi prelungit, tn baza unui act adilional, numai dacd existd acordul

prealabil, in scris, al Sponsorului.

ry. MODUL $r TERMENII DE ACORDARE A SPONSORTZARTT.
(1) Sponsorul va acorda ajutorul in mdrime de 388 975 Euro dupi cum urmeazl:

- 19410,00 Euro - lunar pe parcursul valabilitIlii prezentului contract.
- 18050,00 Euro - septembrie 2020.
- 2135,00 Euro - la solicitarea Beneficiarului,
- Termenul de sponsorizare pentru modernizarea infrastructurii rutiere - l9 luni.

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

(3) Sponsorizarea acordata de Sponsor Beneficiarului pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din
rnun. Orhei va fi documentatd din punct de vedere contabil la fiecare dati de efectuare a pl6filor
de sponsorizare.

V. PRECIZARIPRTWNDEXCLUSTWTATEAiNCTTBTBNIICONTRACTELOR.
in urma incheierii prezentului Contract p64ile atdt Beneficiarul cit gi Sponsorul sunt in drept sI

incheie contracte de sponsorizare gi cu alte persoane fizice gi/sau juridice prin care s6-gi asume obligalii,
fEr[ a avea obligalia de a notifica cealaltd parte cu privire la inten{ia qi/sau faptul incheierii unor astfel de

contracte. P64ile contractuale sunt in drept sd incheie contracte de sponsorizare pentru dezvoltarea gi altor
domenii necesare modernizlrii.



I2
. vr. oBLIGATILE PARTTLOR

a) Obligafiile Beneficiarului
(1) Obiectivele Sponsorizirii acordate se modifica pe parcursul implementirii lor, la solicitarea

Beneficiarului, numai in condilii aviztrrii acestora de cltre Sponsor.
(2) Beneficiarul se obligi sI respecte legislaJia in domeniul sponsoriz6rii pe teritoriul Republicii

Moldova.
(3) Sd asigure acordarea asistenlei depline reprezentanlilor Sponsorului sau reprezentantilor privind

r ealizar ea ob iect ive lor.
(4) Sa asigure disponibilitatea gi prezenta personalului implicat in implementarea realizdrii

" obiectivelor solicitate, precum gi a persoanei responsabile, pe intreaga duratl de valabilitate at 
Contractului.

b) Obliga{iile Sponsorului
(l) Sponsorul se obligd sI informeze Beneficiarul cu privire la orice decizie luati care pobte afecta

implementarea realizarea obiectivelor.
(2) Pe parcursul implement6rii scopului de dezvoltare a infrastructurii rutiere din mun, Orhei,

indeplinirii efective a Contractului, Sponsorul va emite, dac6 este cazul, instructiuni, care au

caracter obl igatoriu pentru Beneficiarul.

vII. nAspuxonnn
(l) PA$le contractuale iqi vor asuma integral rispunderea pentru prejudiciile cauzate din vina sa,

fap de cealaltl Parte in cazul neindeplinirii gi/sau indeplinirii necorespunz[toare a prevederilor
prezentului Contract.

VIU. CONFIDENTIALITATE
(l) P64ile se angajeazd s6 p[streze confidenlialitatea documentelor, materialelor, datelor qi

informaliilor in leg6tur6 cu realizarea obiectivelor.
(2) Nu sunt considerate confidenliale documentele, materialele, datele gi informaliile folosite in scop

publicitar pentru informarea gi promovarea utilizErii sponsorizlrii primite.
(3) De asemenea, nu sunt considerate confidentiale documentele, materialele, datele gi informatiile

devenite publice ca urmare a implementirii scopului reglementat prin prezentul contract, in
conformitate cu legislalia aplicabi ld.

Ix. ALTE CLAUZE
(1) Beneficiarul este in drept si utilizeze mijloacele financiare primite prin sponsorizare de

sinest6titor, la decizia proprie gi pe domeniul selectat de sinestStiitor flrd avizarea gi/sau
ingtiinfarea Sponsorului.

(2) Condiliile contractuale pot fi modificate numai prin inlelegerea reciprocl a p[rfilor. Modificarea
unilateral[ este interzisi.

(3) Subiectele nereglementate de prezentul Contract sunt reglementate de legislatia civil[ in vigoare
a R.M.

(4) Eventualete litigii care s-ar putea ivi in leg[tur6 cu acest Contract vor fi solutionate pe cale
amiabild, iar dac6 acest lucru nu este posibil, litigiul va fi depus spre solulionare instanfei de
judecati competentl a R.M,

(5) Prezentul Contract se intocmeqte in doud exemplare, cdte unul pentru fiecare dintre pirfile
contractuale.

X. RECHIZITELE BANCARB SI SEMNATURI PARTILOR
Sponsor Beneficiar

Asociafia Obgteascl
"Proiecte sociale pentru Moldova"

Adresa: mun. Orhei, str. v. Lupu nr.36, of.331
Cod fi scal: 10206200013'72

Primlria mun. Orhei
Adresa: mun.Orhei, str.Vasile Mahu nr. 160

Cod fiscal: 1007601008007
Banca: MF - Trezoreria Regional[ Centru
Codul bancii: TREZMD2X
IBAN : MD2OTRGD ACI 44213 640 1 0000

Sergiu SARGU Anastasia TURCAN
ul (numele, prenumele. semndtura) (numele, prenumele, semndtura)
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