
PROIECT 

CONSILIUL  MUNICIPAL ORHEI 

 

DECIZIE 

Nr._________ 

Din _________2022 

 

Cu privire la acceptarea cofinanțării de către  

Agenția de Dezvoltare Regională Centru  

 

În temeiul art.7, art.8-12 din Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în 

Republica; Hotărârea Guvernul Republicii Moldova nr.916 16.12.2020 „Cu privire la aprobarea 

Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 

2021-2027”; Planul Operațional Local al mun. Orhei aprobat prin Decizia Consiliului Municipal 

Orhei nr.10.12 din 14.09.2021; art.10, art.118-126 din Codul administrativ nr.116 din 19.07.2018;  

art.14, al. (2), lit. n²), alin.(3), art.40, alin.(2), lit.a) din Legea privind administrația publică locală 

nr.436-XVI din 28.12.2006; art.4, alin.(1), (3), art.10 alin.(1), lit.b), din Legea nr.397 din 

16.10.2003 privind finanțele publice locale; art.43 alin.(6) din Legea nr.181 din 25.07.2014 

finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, examinând nota informativă prezentată,    

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI  DECIDE: 

1. Se acceptă spre cofinanțare de către Agenția de Dezvoltare Regională Centru elaborării 

proiectului de execuție pentru „Piața Regională Orhei” din mun.Orhei în sumă totală de 111 

650,00 (una sută unsprezece mii șase sute cincizeci lei 00 bani) lei.  

2. Se aprobă clauze contractuale din Contractul de finanțare a proiectului tehnic, care va fi 

încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) și Autoritatea executivă a 

Consiliului municipal Orhei (Primăria municipiului Orhei), obiectul căruia este acordarea din 

sursele Solidarity Fund PL în Moldova, prin intermediul ADR Centru a suportului financiar pentru 

elaborarea unui proiect de execuţie, proiect preselectat din programele incluse în Planul Operațional 

Local în suma totală de 111 650,00 (una sută unsprezece mii șase sute cincizeci lei 00 bani) lei, se 

anexează.  

3. Se împuternicește Primarul municipiului Orhei dl. Pavel VEREJANU, să semneze 

Contractul de finanțare, indicat în pct. 2 al deciziei prezente, din partea Autorității executive a 

Consiliului municipal Orhei. 

4. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei: 

4.1) va întreprinde acțiunile necesare pentru realizarea obiectului Contractului de finanțare; 

 4.2) va ține evidența conformă a mijloacelor financiare transmise în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare.  

5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor 

locale, poate fi atacată la Judecătoria municipiului Orhei (adresa: str. Vasile Mahu 135, mun. Orhei) 

în termen de 30 zile din data comunicării în condițiile Codului Administrativ și se plasează pe 

pagina WEB a Primăriei municipiului Orhei (www.orhei.md). 

 

Primar municipiul Orhei                                                                      Pavel VEREJANU 

Viceprimar  municipiul Orhei                                                              Cristina COJOCARI 

Viceprimar  municipiul Orhei                                                              Valerian CRISTEA 

Contabil șef interimar                                                                           Daniela CAZAC 

Secretar al Consiliului Municipal                                                         Grigore MÎRA   

Specialist principal                                                                               Olga ZGUREANU          

Autor: Specialist principal                                                                                  Mihail GANDRABURA   

                                                                                                                     Email:  civis.ong@gmail.com 

Specialist principal                                                                               Alina  TRUSOVSCAIA 

 

http://www.orhei.md/
mailto:Email:%20%20civis.ong@gmail.com


Anexa 

la Decizia Consiliului municipal Orhei nr.8.24 din 15.09.2022 

 

CONTRACT  

de finanțare a proiectului tehnic 

 

Nr. _______din ___________________ 

 

Localitatea: or. Ialoveni                            data ______________ 

 

Prezentul contract de cofinanțare, este încheiat  în temeiul realizării proiectului „Acordarea 

asistenței autorităților publice locale urbane din RDC în consolidarea capacităților 

administrative și de planificare în procesul de dezvoltare și revitalizare urbană”, denumit în 

continuare Proiect, finanțat de către Reprezentanța Fundației „Fundacja Solidarności 

Międzynarodowej” în Republica Moldova (Solidarity Fund PL în Moldova), conform Contractului 

de finanțare nr.2022-SFPL-UD-FGR-01 din 20.06.2022, astfel: 

 

1. Părțile contractante 

Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru), reprezentată prin director dl. Pavel 

Trofin, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, c/f 1009601000289, având calitatea de 

Partener în cadrul Proiectului și denumită în continuare „Cofinanțator”, pe de o parte, și 

Primăria municipiului Orhei,  c/f 1007601008007, reprezentată prin dl Pavel Verejan, Primar, 

care acţionează în baza Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, denumit în continuare „Beneficiar”, pe 

de altă parte. 

2. Obiectul contractului 

2.1   Obiectul Contractului îl constituie acordarea din sursele Solidarity Fund PL în Moldova, prin 

intermediul ADR Centru a suportului financiar pentru elaborarea unui proiect de execuţie, 

proiect preselectat din programele incluse în Planul Operațional Local. 

2.2  Activitățile de cofinanţare vor fi bazate pe principii de colaborare între părți, pentru 

implementarea şi realizarea activității în cadrul proiectului  „Acordarea asistenței autorităților 

publice locale urbane din RDC în consolidarea capacităților administrative și de planificare în 

procesul de dezvoltare și revitalizare urbană”. 

2.3 Scopul prezentului Contract reprezintă asigurarea îndeplinirii obligațiunilor asumate de către 

părți, prin asigurarea finanțării în elaborarea unui proiect tehnic de execuţie  sau asumarea 

răspunderii pentru neexecutarea obligațiunilor. 

2.4 Părțile se angajează să-și îndrepte eforturile comune spre realizarea sarcinilor de Proiect în 

conformitate cu prevederile prezentului Contract. 

 

3. Valoarea contractului şi ordinea efectuării decontărilor 

3.1 Valoarea totală a Contractului este de 111 650,00 (una sută unsprezece mii șase sute 

cincizeci lei 00 bani) MDL.  

3.2  Mijloacele financiare sunt  alocate ca contribuție strict pentru realizarea obiectivului stabilit 

în pct.2 al prezentului contract.  

3.3 Mijloacele financiare pentru realizarea proiectului vor fi decontate în tranșă unică  doar la 

prezentarea din partea Beneficiarului a unui Contract, ca dovadă pentru contractarea serviciilor 

de elaborare a proiectului de execuție, contract în curs de executare pe perioadă implementării 

proiectului ”Acordarea asistenței autorităților publice locale urbane din RDC în consolidarea 

capacităților administrative și de planificare în procesul de dezvoltare și revitalizare urbană”. 

3.4 În termen de 30 de zile calendaristice de la prezentarea contractului de achiziție de către 

Beneficiar, ca garant pentru valorificarea cofinanțării alocate conform destinației stabilite în Proiect,  



Cofinanțatorul  se obligă să efectueze transferul contribuției la contul de decontare prezentat de 

Beneficiar.  

3.5 În termen de până la 30.11.2022 inclusiv, Beneficiarul urmează să prezinte Cofinanțatorului 

Dovada achitării mijloacelor financiare alocate ca cofinanțare întru realizarea obiectivului stabilit în 

pct.2 al prezentului contract. 

3.6 În cazul în care valoarea integrală a contractului de prestări servicii de elaborare a proiect de 

execuţie va fi mai mare față de suma convenită prin prezentul Contract în punctul 3.1, diferența 

rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.  

3.7 Mijloacele bănești care nu au fost utilizate în termenul indicat în pct.3.4, 3.5 vor fi 

considerate drept costuri neeligibile și vor fi returnate către Partenerul de implementare până la data 

de 26.12.2022, inclusiv. 

4. Termenii contractului 

4.1 Prezentul Contract, preventiv aprobat de către Solidarity Fund PL în Moldova, intră în 

vigoare la data semnării de către ambele părți.  

4.2 Termenul de execuție a serviciilor cofinanțate conform pct.3 a prezentului contract, nu va 

depăși data de implementare a proiectului „Acordarea asistenței autorităților publice locale urbane 

din RDC în consolidarea capacităților administrative și de planificare în procesul de dezvoltare și 

revitalizare urbană” (30.11.2022).   

4.3 Termenul de valabilitate al Contractului va dura pe toată perioada de implementare a 

Proiectului, inclusiv perioada de raportare conform capitolului 9, Partea II  - Condiții Generale din 

Contractul de finanțare nr.2022-SFPL-UD-FGR-01 din 20.06.2022. 

4.4 Termenul de raportare al activităților implementate și prezentarea dovezilor referitor la 

resursele financiar valorificate de către Beneficiar, este data de 30.11.2022 inclusiv, în caz contrar 

Beneficiarul își asumă răspunderea pentru nevalorificarea cofinanțării, cu restituirea costurilor 

declarate neeligibile.  

4.5 Contractul se va considera executat odată ce Beneficiarul va transmite către Cofinanțator, 

dovada elaborării proiectului de execuție, prin anexarea unei copii al Actului de primire-predare.  

 

5. Drepturile și obligațiile Părților 

5.1. Cofinanțatorul  și Beneficiarul în egală măsură sunt responsabili de asigurarea condițiilor 

necesare pentru derularea și realizarea obiectivului stabilit în pct.2 al prezentului contract. 

5.2 Beneficiarul  se obligă în termenii stabiliți în contract să prezinte în adresa Cofinanțatorului 

copia veridică a Contractului de achiziționare a serviciilor de elaborare a proiectului de execuție 

înaintat spre cofinanțare în temeiul unei Decizii APL.  

5.3 Coinvestitorul se obligă să efectueze transferul contribuției conform pct.3.4 din contract. 

5.4 Beneficiarul se obligă în termen de până la 30.11.2022 inclusiv, să prezinte Cofinanțatorului 

Dovada achitării mijloacelor financiare alocate ca cofinanțare întru realizarea obiectivului stabilit în 

pct.2 al prezentului contract. 

5.5 Beneficiarul se obligă să raporteze Cofinanțatorului conform modului de raportare 

prestabilit de Reprezentanța Fundației „Fundacja Solidarności Międzynarodowej” în Republica 

Moldova (Solidarity Fund PL în Moldova), în Contractul de finanțare nr.2022-SFPL-UD-FGR-01 

din 20.06.2022, modelul raportului conform Anexei nr.1 la prezentul contract. 

 

6. Răspunderea părților 

6.1. Părţile se angajează să depună eforturi comune pentru a-și îndeplini sarcinile asumate prin 

prezentul Contract în condiţii de legalitate şi loialitate reciprocă, acţionând cu bună credinţă în 

interes public. 

6.2 Controversele/disputele dintre Părţi privind interpretarea, aplicarea şi/sau executarea 

prezentului Contract vor  fi soluţionate prin negocieri directe şi mediere. 



6.3 În cazul în care pe parcursul a 15 zile lucrătoare de la apariţia disputei dintre părțile 

semnatare, nu se va soluționa pe cale amiabilă, Autoritatea contractantă va institui o Comisie 

privind constatarea neexecutării obligațiunilor prezentului contract, cu emiterea unui Act de 

constatare și ulterior cu înaintarea pretențiilor către partea culpabilă. 

6.4 Pentru neexecutarea obligațiunilor privind raportarea activităților implementate și 

prezentarea dovezilor referitor la resursele financiar valorificate de către Beneficiar, în termenii 

stabiliți în pct.4 al prezentului contract, Beneficiarul își asumă răspunderea pentru nevalorificarea 

cofinanțării, și va fi obligat să restituie valoarea cofinanțării nevalorificate, declarate ca costuri 

neeligibile în proiect. 

 

7. Rezoluțiunea contractului 

7.1 Prezentul Contract poate fi încetat prin acordul reciproc al părților în eventualitatea unor 

circumstanțe pentru care părțile nu sunt responsabile și care împiedică executarea prezentului 

Contract. 

7.2 În caz de rezoluțiune a prezentului Contract, Beneficiarul final se obligă să returneze către 

Partenerul de implementare, până la data de 30.112022, inclusiv, mijloacele bănești prevăzute la 

pct. 3.1 la prezentul Contract. 

 

8. Dispoziții finale 

8.1. În toate cazurile nereglementate de prezentul Contract se vor aplica prevederile în 

conformitate cu regulile stabilite cu Solidarity Fund PL in Moldova, precum și cele relevante ale 

legislației Republicii Moldova. 

8.2. Prezentul Contract este întocmit în 2 (două) exemplare, ambele având valoare juridică, câte 

un exemplar pentru Beneficiarul final și Partenerul de implementare, şi intră în vigoare la momentul 

semnării. 

 

9. RECHIZITE ȘI SEMNĂTURI  

COFINANȚATOR BENEFICIARUL  

Agenția de Dezvoltare Regională Centru Primăria municipiului Orhei 

 

 

 

 

 

 

Autor: Specialist principal                                                                                  Mihail GANDRABURA   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ  

la Decizia consiliului Municipal nr._____ din _________2022 

“Cu privire la acceptarea cofinanțării de către Agenția de Dezvoltare Regională Centru” 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

   Specialist principal Mihail GANDRABURA,  Specialist principal planificarea cheltuielilor Olga 

ZGUREANU 

2.Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie şi finalitățile urmărite   
Asigurarea financiară pentru elaborarea unui proiect de execuţie, proiect preselectat din programele 

incluse în Planul Operațional Local în suma totală de 111650 lei. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei 

naţionale cu legislaţia Uniunii Europene Nu este cazul 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  
 Acceptarea spre cofinanțare de către Agenția de Dezvoltare Regională Centru elaborării proiectului de 

execuție pentru „Piața Regională Orhei” din mun.Orhei în sumă totală de 111 650,00 (una sută 

unsprezece mii șase sute cincizeci lei 00 bani) lei.  

Aprobarea clauzelor contractuale din Contractul de finanțare a proiectului tehnic, care va fi încheiat între 

Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) și Autoritatea executivă a Consiliului municipal 

Orhei (Primăria municipiului Orhei), obiectul căruia este acordarea din sursele Solidarity Fund PL în 

Moldova, prin intermediul ADR Centru a suportului financiar pentru elaborarea unui proiect de execuţie, 

proiect preselectat din programele incluse în Planul Operațional Local în suma totală de 111 650,00 (una 

sută unsprezece mii șase sute cincizeci lei 00 bani) lei, se anexează.  

 Acordarea împuterniciri Primarul municipiului Orhei dl. Pavel VEREJANU, să semneze Contractul de 

finanțare, indicat în pct. 2 al deciziei prezente, din partea Autorității executive a Consiliului municipal 

Orhei. 

Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei: va întreprinde acțiunile necesare pentru realizarea 

obiectului Contractului de finanțare; va ține evidența conformă a mijloacelor financiare transmise în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare.  

5. Fundamentarea economico-financiară Implementarea prezentului proiect se cuantifică cu suma 

totală de 111650 lei din grant, distribuite la cheltuieli. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare  

   art.7, art.8-12 din Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica; Hotărârea 

Guvernul Republicii Moldova nr.916 16.12.2020 „Cu privire la aprobarea Programului național de 

dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027”; Planul Operațional 

Local al mun. Orhei aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Orhei nr.10.12 din 14.09.2021; art.10, 

art.118-126 din Codul administrativ nr.116 din 19.07.2018;  art.14, al. (2), lit. n²), alin.(3), art.40, 

alin.(2), lit.a) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art.4, alin.(1), 

(3), art.10 alin.(1), lit.b), din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale; art.43 alin.(6) 

din Legea nr.181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului   

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din  13.11.2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul deciziei este publicat pentru consultare publică pe pagina WEB a Primăriei. 

www.orhei.md. _______________2022 

8. Constatările expertizei anticorupție Nu este cazul 

9. Constatările expertizei de compatibilitate Nu este cazul 

10. Constatările altor expertize Nu este cazul 

 

Ex. autor:  Specialist principal                                              Mihail GANDRABURA   

Specialist principal pentru planificare                                   Olga ZGUREANU 

http://www.orhei.md/

