
Republica Moldova

CONSILIUL
MUNICIPAL ORHEI

30.07.2020

Pecny6,rurca Mo,rlosa

COBET
MyHI,IUI4ftUfl OPXEfr

D E C IZIE

9.6.
nr.

mun. Orhei

Cu privire la aprrobarea ,Contractului de sponsorizare
intre AC) "Proiecte sociale pentru Moldova',
gi Autoritatea executiv5 a Consiliutui municipal Orhei

In temeiul art.lO, 118-126 al Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.l16 din
19 '07 '2018, art. 14 (3) din Legea 436-XVI din 28.12.2006 privind administralia publica local[,
art.l, art.3, aft.4, ale Legii nr. 1420 din 3l.lO.2OO2 cu privire la filantropie gi sponsorizarj;
att,776, art.1028 ale Codului Civil nr.ll07 din 06.06.200),art.32 (g) al fegii privind finanlele
publice locale nr.397 din 16.10.2003, avdnd in vedere Strategia de dJivoltarJsocio-economic6 a
aun.Orhei pentru perioada 2014-2020, aprobatd conform deiiziei Consiliului local nr.13.20 din
27.12.2013, pentru atingerea obiectiwiui strategic qi programului de dezvoltare ,'Institulii
moderne de educafie preqcolar6", examindnd nola informativd, prezentatii de viceprimarului
municipiului Orhei pentru domeniul economie, buget qi finanJe, dna lurcan Anastasia,

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI DECIDE:
1. Se aproba condiliile Contractului de sponsorizare care va fi incheiat intre AO ,,proiecte sociale
pentru Moldova" qi Autoritatea executivd a Consiliului municipal Orhei, obiectul c6ruia
constituie sponsorizare pentru realizarea programului de dezvoltare "Institulii moderne de
educafie preqcolar6", in institufia publicd de educalie timpurie nr.l2 din mun. Orhei, se anexeazd.
2. Se imputerniceqte viceprimarul municipiului Orhei, Anastasia TURCAN s6 semneze
Contractul de sponsorizare sus menfionat.
3' Autoritatea executivi a Consiliului municipal Orhei va intreprinde actiunile necesare pentru
r ealizar ea ob iectului contractului de sponso rizar e.
4. Lucrlrile executate gi finanfate cu sprijinul Contractului de sponsorizare vor
evidenla qi gestiunea autoritdtii executive a Consiliului municipal Orhei ca bunuri
publicd in domeniul public, primite cu titlu gratuit, inbazadocumentelor justificative
de cdtre AO "Proiecte sociale pentru Moldova,,.
5. Prezenta decizie intr6 in vigoare la data includerii acesteia
locale, se aduce la cunoqtinfa persoanelor vizate qi poate fi
termen de 30 zile de la data comunicErii.
6. Controlul executdrii prevederilor prezentei decizii revine viceprimarului municipiului Orhei
pentru domeniul economie, buget gi finanfe dna Jurcan Anastasia.

Preqedintele gedintei
Semnat la data de

Radu BUgILA

Contrasemnat:
Secretar interimar al
Consiliului municipal Orhei

fi luate la
proprietate

prezentate

in Registrul de Stat al actelor
atacatd, in Judecdtoria Orhei in

fi.01- 2^0

Grigore Uina



Anexa
a Consiliului Municipal Orhei

nr. 9.6. din 30.07.2020

Contract de Sponsorizare Nr.

2020 mun. Orhei

incheiat intre: 
I' PARTILE .,NTRACTANTE

Asocia{ia Obqteascl .,Proiecte sociaLle pentru
str" V. Lupu, 36, of.33l, 'in calitate de Sponsor,
Parte, qi

Moldova", cu sediul in MD-3501, mun.Orhei,
reprezentat legal de dl. Sergiu $argu, pe de o

Autoritatea executivi a Consiliului municipal orhei, cu sediul in mun. orhei, str. V. Mahu,
160, reptezentat de viceprimarului municipiului orhei, dna Anastasia 1URCAN, care ac[ioneazdinbaza Deciziei consiliul municipal orhei nr.- din _20i0, Dispoziliei primarului
municipiului orhei nr. 555-p din 20.1_1.2019.'Cu privire la stabilirea atribuiiilor de funclie qi
acordarea imputernicirilor", denumita in continuare Beneficiar, pe de altl parte, in continuarePirfile au convenit la incheierea prezentului Contract de sponsorizare, denumit in continuare
"Contract", in urmdtoarele conditii:

U. ONMCTUL CONTRACTULUI

2'l' Obiectul acestui Contract reprezintd sponsorizarea Beneficiarului de c6tre Sponsor
pentru scopul reglementat prin acest Contract.

2'2' ^ Obiectul sponsorizdrii reprezintd sponsorizarea Beneficiarului de cdtre Sponsor subformd de prestarea de servicii cu executarea diverselor tipuri de lucrari pentru
construirea./amenajarea, intrelinerea qi acordarea/dotareacu bunuri (echipamente) in Insiitulia
Publicd de Educafie Timpurie w.12.

2'3' Scopul sponsorizdrii: implementarea programului "Modernizarea institu{iilor
preqcolare din mun. Orhei" ce reprezintd un interes public important pentru societatea
municipiului Orhei.

2'4' Beneficiarul acceptd obiectul Contractului, indicat in pct.(2.2.), pentru realizarea
scopului, indicat in pct. 2.3. qi igi asumd obligatia de a intreprina. u.liurri legale pentru
atingerea scopului Contractului prezent in conformitate cu previderile legislalieiialionale.

III.DURATA CONTRACTULUI

3'1. Contractul produce efecte de la data semnirii lui de catre ambele p5rfi.
3'2' Durata Contractului: incepAnd cu data semndrii prezentului Contraci, respectiv p6nd la

indeplinirea obligaliilor pirfilor prezentului contraci.3.3. Prezentul Contract poate fi prelungit,inbazaunui act adilional bilateral.3'4' Prezentul Contract poate fireziliatde cdtre una dintre Pirli cu un preavizde l0 (zece)
zile calendaristice.

IV.MODUL DE ACORDARE A SPONSORIZANU

4'l' Sponsorul va acorda ajutorul solicitat inbazasolicitdrilor adresate de cltre Beneficiar qi in
limitele posibilitdlilor financiare ale Sponsorului.
4.2. Sponsoizarea se va efectua in formd stabilitd inpct.2.2. al Contractului prezent.
4'3' Valoarea totald sponsorizdrii acordate de Sponior se va stabili inbazaactelor de primire-
predare a bunurilor, lucrdrilor indeplinite, anexate la facturile fiscale eliberate in conformitate cu
procedura stabilit6 de legislalia in vigoare a RM.
4'4' Sponsorizatea acordata de Sponsor Beneficiarului, dupi necesitate, va fi documentatl din



punct de vedere contabil in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare a RM.

V. OBLIGATIILE PARTILOR

5. 1. Obliga(iile Benefi ciarului:
5'1.l.Beneficiarul are obligafia sd acorde asistenfd deplind Sponsorului sau executorilor in

vederea r ealizdrii scopuri lor C o ntractu lu i prezenq
5.1.2. Sd asigure toate condiliile pentru efectuarea verificdrilor, accesul la toate documentele

aferente scopului Contractului prezent;
5'1'3' Beneficiarul 

-se 
obligd sd respecte legislalia in domeniul sponsorizdrii pe teritoriul

Republicii Moldova;
5'1.4. Sa asigure disponibilitatea qi prezenla personalului implicat in implementarea

Contractului prezent, precum qi a persoanei responsabile, pe intreaga durata de
valabilitate a Contractului;

5'1'5. Sd asigure asistenld Sponsorului prin reprezentanli in vederea form6rii comisiilor de
recep{ie a obiectivelor realizate;

5'1'6. Sd asigure recepfionarea lucririlor efectuate sau bunurilor procurate qi instalate in
Institufia Publicd de Educafie Timpurie rtr.l2;

5'l'7. Sd asigure Sponsorului toate condiliile pentru efectuarea verificdrilor la fa[a locului,
accesul la toate documente aferente obiectului Contractului prezent, precum Ei de a
permite acces in incinta instituliei;

5'1'8' Sd prezinte dlrile de seama privind folosirea bunurilor, acordate Beneficiarului in
conformitate cu condi{iile, stipulate in contractul prezent;

5.l.9.Dupd indeplinirea obiectului Contractului prezent va asigura luarea la eviden{6 qi
gestiunea bunurile construite/amplasate in parc public .orio.- actelor justificative in
calitate de bunuri proprietate publicd din domeniui public, primite cu titlu gratuit.

5.2. Obligatiile Sponsorului:
5'2'l' Sponsorul se obligd si informeze_Beneficiarul cu privire la orice decizie luatf, care poate

afectaimplementarearealizareaobiectivelor;
5'2.2. Pe parcursul implementdrii scopului Contractului prezent, Sponsorul va emite, dac6

este cazul, instrucfiuni pentru exploatarea bunurilor (echipamentelor), instalate in
institulia;

5'2'3' Dupd indeplinirea obiectului Contractului prezent, sd transmite lucr6rile executate gi
bunurile procurate gi instalate, prin intermediul comisiilor de receplie a obiectivelor
tealizate in conformitate cu procedura, stabilita de legislalia in vigoar" u nU.

VI.RASPUNDERE

6'1' Beneficiarul iqi va asuma integral rdspunderea pentru prejudiciile cauzate din
vina sa, fala de Sponsor, terfi, care participd la executarea Conira"trtri prezent, cdt gi

_ ^ 
contractanfii acestora, pe tot parcursul valabilitdlii Contractului prezent.6.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabild,
Plrfile se vor adresa instantelor judecdtoreqti ale Repubticii Uoldova, in conformitate cu
legisla{ia in vigoare a Republicii Moldova.

VII. CONFIDENTIALITATE

7'l' Pir{ile se.angajeazi sd pdstreze confidenlialitatea documentelor, materialelor,
datelor gi informaliilor in leg6tur6 cu realizarea obiectivelor.

7.2. Nu sunt considerate confidenfiale documentele, materialele, datele qi informaliile
folosite in scop publicitar pentru informarea gi promov arca utiliziirii sponso rizdrii
primite.



7'3' De asemenea, nu sunt considerate confidenfiale documentele, materialele, datele
9i informaliile 

_devenite publice ca urrnare a implementarii obiectivelor Contractului
prezent, in conformitate cu legislalia aplicabili Republicii Moldova.

8.1' Nici una dintre prr{i nu .arp#'J;fl3,Xl*Y*i':},ttermen sau/ei de executarea in mod
necorespunzdtor - total sau pa(ial - a oricdrei obligalii care ii revine in baza prezentului
Contract, dacd neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligafiei respective a fost
cauzatd de fo4a major6, aqa cum este definiti de legislalia in vigoare.
8'2' Partea care invocl fo(a majord este obligati sI notifice-celeilalte p6rfi, in termen de treizile, producerea evenimentului qi sd ia toate mlsurile posibile in vedereu ti-itarii consecinfelor
lui.

e.r. Beneficiarur este in drept s6 rri};rtlf.Yirx.txl*ile primite prin sponso rizarede sine
statdtor, la decizia proprie 9i pe domeniul selectat de sine stdtdtor frra, aiizarea ;i/sau inqtiinlarea
Sponsorului.
9'2' Prezentul Contract poate fi modificat doar prin acordul scris, semnat de pir(ile
contractante sau de reprezentanlii imputernicili ai prr{ilor.
9'3' Pflr(ile au convenit ca toate nein[elegerile privind validitatea prezentului Contract sau
rezultate din interpretarea, executarea qi incetarea acestuia s6 fie rezolvate pe cale amiabild.
9'4' Prrfile contractuale au semnat prezentul Contractulin 2 (doud) exemplare autentifice, in
limba romdn6, cu aceiaqi putere juridicd, c6te unul pentru fiecare parte.

x. RECHTZTTELE BANCARE $r SEMN.ITURI pARt.rlon

Sponsor
Asociafia Obqteascl 6,Proiecte sociale pentru
Moldova",
Adresa: MD-3501, mun.Orhei, str. V. Lupu,
36, of.331,
Cod fiscal: 102062000t372

/Sergiu $argu/ .lAnastasia TURCAN/

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

Cod fiscal: 1007601008007
Banca: MF - Trezoreria Regionald Centru
Codul bancii: TREZMD2X
IBAN : MD20TRGD ACt 44213 640 I 0000

Avizat: 4-
Specialist principal in domeniul asistenlei juridice - 

- 
Grigore MIRA

Secretar interimar al Consiliului municipal Orhei


