
 

 

PROIECT 

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI 

D E C I Z I E 

  

nr. _______ din ____.____. 2022 

 

Cu privire la aprobarea clauzelor Contratului de sponsorizare 

În temeiul art. 10, 118-126 din Codul administrativ nr. 116/2018; art.776 și 1028 din Codul 

civil nr.1107/2002; art. 14 alin. (3) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală; 

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional; art. 2 lit. f) din Legea nr. 

523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale; art.1, 3, 4 și 6
2
 

din Legea nr. 1420/2002 cu privire la filantropie și sponsorizare; art. 33 lit. r) din Legea nr. 

397/2003 privind finanțele publice locale; având în vedere cererea dlui -----------------, 

înregistrată cu nr. 02/1-19-1150 din 19.07.2022 și examinând Nota informativă prezentată, 

 

CONSILIUL MUNICIPAL ORHEI  D E C I D E: 

1. Se aprobă clauzele Contractului de sponsorizare (se anexează), preconizat spre încheiere 

între dl -------------------------------- și Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei, 

obiectul căruia este sponsorizarea, voluntară și necondiționată, sub formă de bunuri 

(mobilier urban) și servicii (lucrări de amenajare a terenului). 

2. Se împuternicește primarul municipiului Orhei, dl Pavel VEREJANU, să semneze 

Contractul de sponsorizare indicat în pct. 1. al prezentei decizii. 

3. Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei va întreprinde acțiunile necesare 

pentru realizarea obiectului Contractului de sponsorizare indicat în pct. 1. al prezentei 

decizii. 

4. Prezenta decizie se comunică persoanelor vizate, intră în vigoare la data includerii acesteia 

în Registrul de stat al actelor locale și poate fi atacată la Judecătoria Orhei (str. Vasile 

Mahu, nr. 135, mun. Orhei) în termen de 30 zile din data comunicării, conform 

prevederilor Codului administrativ. 

5. Controlul executării prezentei decizii revine primarului municipiului Orhei. 

 

 

Primar  /Pavel VEREJANU/ 

Viceprimar  /Cristina COJOCARI/ 

Viceprimar  /Valerian CRISTEA/ 

Arhitect-șef  /Oleg MAEVSCHI/ 

Secretar al Consiliului  /Grigore MÎRA/ 

Specialist principal relații cu publicul  /Alina TRUSOVSCAIA/ 

Autor, specialist principal arhitectură  /Ion STEGARESCU/ 



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Deciziei Consiliului municipal Orhei 

Cu privire la aprobarea condițiilor Contratului de sponsorizare 

                                               

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Autor:  Ion STEGARESCU,  specialist principal arhitectură; 

Avizat:  Cristina COJOCARI,  viceprimar; 

 Oleg MAEVSCHI,  arhitect-șef. 

2.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

Elaborarea prezentului proiect de decizie a fost impusă de cererea dlui -------------------, 

înregistrată cu nr. 02/1-19-1150 din 19.07.2022.  

Ca finalitate, se urmărește aprobarea clauzelor Contractului de sponsorizare, obiectul 

căruia este sponsorizarea, voluntară și necondiționată, sub formă de bunuri (mobilier urban) și 

servicii (lucrări de amenajare a terenului). 

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

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Nu este cazul. 

4.  Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Se aprobă condițiile Contractului de sponsorizare (anexa nr. 1), preconizat spre încheiere 

între dl -------------------------- și Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei. 

Se împuternicește primarul municipiului Orhei, dl Pavel VEREJANU, să semneze 

Contractul de sponsorizare în cauză. 

Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei va întreprinde acțiunile necesare 

pentru realizarea obiectului Contractului de sponsorizare. 

5.  Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentei decizii nu necesită cheltuieli (bugetare sau nebugetare). 

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

Art. 10, 118-126 din Codul administrativ nr. 116/2018; art.776 și 1028 din Codul civil 

nr.1107/2002; art. 14 alin. (3) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală; 

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional; art. 2 lit. f) din Legea nr. 

523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale; art.1, 3, 4 și 

62 din Legea nr. 1420/2002 cu privire la filantropie și sponsorizare; art. 33 lit. r) din Legea nr. 

397/2003 privind finanțele publice locale. 

7.  Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În conformitate Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și 

Regulamentul cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul 

decizional aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2016, prezentul proiect de decizie a fost 

consultat public în modul și termenul stabilit. 

 

 

Autor, specialist principal arhitectură  /Ion STEGARESCU/ 

 

 

 

 

 

 



 

Anexă unică (pe 3 file) 

la decizia Consiliului municipal Orhei 

 nr. ___________ din ____.____.2022 

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE NR. _____ 

 

 

____.____.2022 municipiul Orhei 

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Dl ------------------------, domiciliat în r-nul Orhei, sat. ------------------- (în continuare 

„Sponsor”), pe de o Parte  

și 

Autoritatea executivă a Consiliului municipal Orhei, cu sediul în mun. Orhei, str. Vasile 

Mahu, nr. 160, reprezentată de primarul municipiului Orhei, dl Pavel VEREJANU, împuternicit 

prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr. _____ din ____.____.2022 (în continuare 

„Beneficiar”),  pe de altă Parte, 

(în continuare „Părțile”) au convenit la încheierea prezentului Contract de sponsorizare, (în 

continuare „Contract”), în următoarele condiții: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1 Obiectul prezentului Contract constituie sponsorizarea voluntară și necondiționată a 

Beneficiarului, de către Sponsor, sub formă de bunuri (mobilier urban) și servicii (lucrări 

de amenajare a terenului). 

2.2 Scopul activității de sponsorizare a Beneficiarului de către Sponsor este susținerea 

materială a acțiunilor de interes public de reabilitare și ameliorare a mediului urban și 

asigurare cu spații publice amenajate pentru recreere. 

2.3 Beneficiarul acceptă obiectul prezentului Contract indicat în pct. 2.1, pentru realizarea 

scopului prezentului Contract indicat în pct. 2.2 și își asumă obligația de a întreprinde 

acțiunile legale necesare pentru atingerea scopului prezentului Contract, în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare. 

III. DURATA CONTRACTULUI 

3.1 Prezentul Contract produce efecte din data semnării sale de către ambele Părți.  

3.2 Durata prezentului Contract începe cu data semnării acestuia și se finisează odată cu 

îndeplinirea obligațiilor de către ambele Părți. 



 

3.3 Prezentul Contract poate fi prelungit, în baza unui acord adițional scris, semnat de către 

ambele Părți. 

3.4 Prezentul Contract poate fi reziliat de către una dintre Părți cu un preaviz de cel puțin 10 

(zece) zile calendaristice. 

IV. MODUL DE SPONSORIZARE 

4.1 Sponsorul va procura și instala bunurile (mobilier urban) și va executa serviciile (lucrările 

de amenajare a terenului public) în strictă conformitate cu Schița (se anexează). 

4.2 După procurarea și instalarea bunurilor (mobilier urban) și executarea serviciilor (lucrări de 

amenajare a terenului public), Sponsorul va transmite bunurile și serviciile în proprietatea 

publică a Beneficiarului.   

V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

5.1 Beneficiarul se obligă:  

5.1.1 Să acorde asistență deplină Sponsorului sau executorilor în vederea realizării scopului 

prezentului Contract; 

5.1.2 Să asigure disponibilitatea și prezența personalului implicat în implementarea 

prezentului Contract, precum și a persoanei responsabile, pe întreaga durată de 

valabilitate a Contractului; 

5.1.3 Să respecte prevederile prezentului Contract. 

5.2 Sponsorului se obligă: 

5.2.1 Să respecte prevederile prezentului Contract. 

VI. RĂSPUNDEREA 

6.1 Beneficiarul își va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate din vina sa, față 

de Sponsor, terți, care participă la executarea Contractului, pe tot parcursul valabilității 

Contractului prezent. 

6.2 În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, Părțile se 

vor adresa instanțelor judecătorești ale Republicii Moldova, în conformitate cu legislația în 

vigoare a Republicii Moldova.  

VII. CONFIDENȚIALITATEA 

7.1 Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea documentelor, materialelor, datelor și 

informațiilor în legătură cu realizarea obiectului prezentului Contract. 

7.2 Nu sunt considerate confidențiale documentele, materialele, datele și informațiile devenite 

publice ca urmare a implementării obiectivului prezentului Contract, în conformitate cu 

legislația aplicabilă Republicii Moldova. 

VIII. FORȚA MAJORĂ 

8.1 Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea și/sau de executarea în mod 

necorespunzător (total sau parțial) a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului 



 

Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost 

cauzată de forța majoră, în sensul legislației în vigoare. 

8.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice cealaltă Parte, în termen de 3 (trei) 

zile calendaristice, despre producerea evenimentului care a cauzat forța majoră și să 

întreprindă toate măsurile posibile în vederea înlăturării totale sau limitării consecințelor 

acestuia. 

IX. CLAUZELE FINALE 

9.1 Prezentul Contract poate fi modificat doar prin acordul scris, semnat de ambele Părți sau 

de reprezentanții împuterniciți ai ambelor Părți.   

9.2 Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului Contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea și/sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale 

amiabilă. 

9.3 Părțile contractante au semnat prezentul Contract în 2 (două) exemplare autentice, în limba 

română, cu aceeași putere juridică, câte un exemplar pentru fiecare Parte. 

X. RECHIZITELE BANCARE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR 

SPONSOR: 

-------------------------- 

Domiciliul: r-nul Orhei, sat. ---------- 

Buletin de identitate: ------------------ 

IDNP: -------------------------- 

 BENEFICIAR: 

Autoritatea executivă a 

Consiliului municipal Orhei 

Sediul: mun. Orhei, str. V. Mahu, nr. 160 

IDNO: 1007601008007 

___________________ /----------------------/ 

 

_________________ /Pavel VEREJANU/ 

 (L.Ș.) 

 

 


