
CONSILruL MTNICIPAL ORHEI

PROIECT
DECTZIE

Nr.
din

Cu privire la aprobarea Contractului de sponsorizare

intre AO "Proiecte sociale pentru Moldova"

Ei Autoritatea executivd a Consiliului municipal Orhei

in conformitate cu art.,10, 118-126 Cod administrativ nr.ll6l20l8; art. 14 (3),74 alin.
(1), alin. (6) din Legea privind administralia publica locald nr. 43612006; art.l art.3 din Legea
rtr. 142012002 cu privire la filantropie qi sponsorizare, av6nd in vedere necesitatea suslinerii
bugetului municipal in proiectele de dezvoltare a infrastructurii rutiere din municipiului Orhei Ei

examindnd nota informativd.prezentatd de viceprimarul municipiului Orhei privind argumentarea
acceptdrii semndrii contractului de sponsortzare,

CONSILIUL MTINICIPAL ORHEI DECIDE :

1. Se aprob[ proiectul Contractului de sponsorizare dintre AO "Proiecte sociale pentru

Moldova" qi Autoritatea executivl a Consiliului municipal Orhei, obiectul cdruia

constituie sponsorizare in mijloace financiare sub formd de ajutor material benevol,

pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din municipiul Orhei conform condiliilor
contractului care se incheie pe o perioadd de 19 luni cu valoarea totald de 388 975 Euro

(se anexeazi).

2. Autoritatea executivd a Consiliului municipal Orhei:

- va intreprinde acliunile necesare pentru realizarea obiectului Contractului de

sponsorizare;

- va line evidenfa conformd a mijloacelor financiare transmise in conformitate cu

prevederile legislaliei in vigoare.

3. Se imputerniceqte viceprimarul municipiului Orhei, Anastasia TURCAN sd semneze

Contractul de sponsorizar e anexat.

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

locale qi poate ft atacatd la Judecitoria Orhei in termen;$e 30 zile de la data comunicdrii.

5. Controlul asupra respectirii prevederilor prezente{ \Degzii revine viceprimarului

municipiului Orhei pe domeniul economie buget tt nr1\10$ Anastasia IURCAN.

Vt'J P,Vu"tvERErANU

Viceprimarul municipiului Orhei Z-*:tOAW#ristina COJOCARI

Viceprimarul municipiului Orhei _ n ryI/il/ Valerian CRISTEA

viceprimarur municipiuluiorhei 6W"f ;;T"TURCAN
Secretar al Consiliului Municipiului Orhei I Ala BURACOVSCHI

Specialist principal Alina TRUSOVSCAIA

Autor: f//
specialist principal /// Mihai BATR1NCEA



Anexa

la decizia Consiliului Municipal Orhei

nr. din" " 2020

Contract de Sponsorizare Nr.

2020 mun. Orhei

I. PARTILE CONTRACTANTE
tncheiat intre:

l. Asociafia Ob;teasci,,Proiecte Sociale pentru Moldova", cu sediul in mun. Orhei, str. Vasile

Lupu nr.36, of. 33 1, in calitate de Sponsor, reprezentat legal de Sergiu $ARGU, pe de o parte,

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

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

Beneficiar, pe de altS parte.

P6rlile au convenit la incheierea prezentului Contract de sponsorizare, denumit in continuare

Contract, in urmdtoarele condilii :

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
( I ) Obiectul acestui Contract reprezintd sponsorizarea Beneficiarului de cdtre Sponsor pentru

scopul reglementat prin acest Contract.
(2) Scopul sponsorizirii reprezintd sponsorizarea Beneficiarului de cdtre Sponsor pentru

dezvoltarea infrastructuri i rutiere di n mun i cip iu I Orhei.

(3) Beneficiarul acceptd obiectul indicat in p.(1), pentru realizarea scopului acestui contract gi igi

asumd obligalia de a intreprinde acliuni legale pentru atingerea scopului de dezvoltare a
infrastructurii rutiere din mun. Orhei in conformitate cu prevederile legislaliei nalionale.

UI. TERMENUL DE VALABILITATE A CONTRACTULUI
(1) Contractul produce efecte de la data semnlrii lui de cltre ambele p6(i.
(2) Durata contractului se determind incep6nd cu data semndrii prezentului Contract, respectiv p6ni

la indeplinirea obligaliilor pd4ilor prezentului Contract.
(3) Prezentul contract poate fi prelungit, in baza unui act adilional, numai dacd existl acordul

prealabil, in scris, al Sponsorului.

rv. MoDUL $I TERMENII DE ACORDARE A SPONSORTZARTT.
(l) Sponsorul va acorda ajutorul in mdrime de 388 975 Euro dupl cum urmeaz[:

- 19410,00 Euro - lunar pe parcursul valabilitdlii prezentuluicontract.
- 18050,00 Euro - septembrie2020.
- 2135,00 Euro - la solicitarea Beneficiarului.
- Termenul de sponsorizare pentru modernizarea infrastructurii rutiere - 19 luni.

(2) Sumele indicate in p.(1) vor fi transferate in lei la contul Beneficiarului conform cursuluivalutar
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 datd de efectuare a pldlilor
de sponsorizare.

V. PRECIZARIPRTVINDEXCLUSIVITATEATXCTTNTNNICONTRACTELOR.
in urma incheierii prezentului Contract pa(ile atAt Beneficiarul cdt gi Sponsorul sunt in drept sd

incheie contracte de sponsorizare Si cu alte persoane fizice gi/sau juridice prin care s6-gi asume obligatrii,
fdrd, a avea obligalia de a notifica cealalti parte cu privire la intenlia qi/sau faptul incheierii unor astfel de

contracte. P[rlile contractuale sunt in drept si incheie contracte de sponsorizare pentru dezvoltarea gi altor
domenii necesare modernizdrii.



VI. OBLIGATIILEPARTILOR
a) Obligafiile Beneficiarului

(1) Obiectivele Sponsorizlrii acordate se modifica pe parcursul implementirii lor, la solicitarea
Beneficiarului, numai in condilii avizdrii acestora de c6tre Sponsor.

(2) Beneficiarul se obligd sI respecte legislatia in domeniul sponsorizlrii pe teritoriul Republicii
Moldova.

(3) S[ asigure acordarea asisten]ei depline reprezentan]ilor Sponsorului sau reprezentan{ilor privind
r ealizarea ob iectivelor.

(4) SA asigure disponibilitatea gi prezen\a personalului implicat in implementarea realizdrii
obiectivelor solicitate, precum gi a persoanei responsabile, pe intreaga duratd de valabilitate a
Contractului.

b) Obliga(iile Sponsorului
(1) Sponsorul se obligd sd informeze Beneficiarul cu privire la orice decizie luatd care poate afecta

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

indeplinirii efective a Contractului, Sponsorul va emite, dacd este cazul, instrucliuni, care au
caracter obligatoriu pentru Beneficiarul.

vu. nAspuNonnr
(1) Pir{ile contractuale igi vor asuma integral rdspunderea pentru prejudiciile cauzate din vina sa,

fa!6 de cealaltd Parte in cazul neindeplinirii gi/sau indeplinirii necorespunzitoare a prevederilor
prezentului Contract.

VIII. CONFIDBNTIALITATE
( I ) P5(ile se angajeazd. sI pSstreze confidenlialitatea documentelor, materialelor, datelor qi

informatiilor in legiturd cu realizarea obiectivelor.
(2) Nu sunt considerate confidentiale documentele, materialele, datele qi informaliile folosite in scop

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

devenite publice ca urmare a implementdrii scopului reglementat prin prezentul contract, in
conformitate cu legisla{ia aplicabil6.

IX. ALTB CLAUZE
(l) Beneficiarul este in drept si utilizeze mijloacele financiare primite prin sponsorizare de

sinestitdtor, la decizia proprie Ei pe domeniul selectat de sinestdtdtor fdrd avizarea gilsau
inqtiinfarea Sponsorului.

(2) Condiliile contractuale pot fi modificate numai prin intelegerea reciproci a pi(ilor. Modificarea
unilaterali este interzisd.

(3) Subiectele nereglementate de prezentul Contract sunt reglementate de legislaJia civila in vigoare
a R.M.

(4) Eventualele litigii care s-ar putea ivi in leglturd cu acest Contract vor fi solutionate pe cale
amiabild, iar dacd acest lucru nu este posibil, litigiul va fi depus spre solulionare instanlei de
judecatd competent[ a R.M.

(5) Prezentul Contract se intocmegte in doud exemplare, cAte unul pentru fiecare dintre pi(ile
contractuale.

X. RICHIZITBLE BANCARE SI SEMNATURI PARTILOR
Sponsor Beneficiar

Asociafia Obgteascl
"Proiecte sociale pentru Moldova"

Adresa: mun. Orhei, str. v. Lupu nr.36, of.331
Cod fiscal: 1020620001372

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

Cod fiscal: 1007601008007
Banca: MF - Trezoreria Regionald Centru
Codul bancii: TREZMD2X
IBAN : MD20TRGD ACI 44213 640 1 0000

Sersiu SARGU Anastasia TURCAN
(numele. prenumele. semndtura) (numele, prenumele, semndtura)



r.P. ,,A
Departamentul inrcgistrare gi liccnliere a unitAlilor de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

din 3 t-ebruaric 2()20

Denumirea complet[: Asocia(ia obqteascr ,,PROIECTE S0CIALE PENTRU

MOLDOVA''

Forma juridicd de organizare: asocia{ie obgteascl

Data iruegistrarii: 3 februarie 2A20

Sediul orgauizaliei: mun. Orhei, str. Vasile Lupu nr. 36, of. 331

IDNO: 1020620001372

Administrator (Pregedinte): SERGIU $ARGU, in func{ie pini Ia zs.u.zazs

Beneficiar efbctir,: SERGIU $ARGU, IDI\P ZA0rcZZA206l8

Menibrii Consiliului de Administrare:

SERGIU $ARGU, cod pcrsonal 2001022020619

FANEA MIKIILINSKAIA, cod personal 0951 708895819

WCTOR TERBNITE, cod personal 09602045 40213

Prezentul extras este eliberat in temeiul aft. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19
octombrie 20A7 privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice qi a

intreprinzltorilor individuali Ei confirm[ datele din Registml cle stat al persoanelor
juridice.

Registrator, $ef adjunct Sec{ia

tnregistriri organizafii necome

Date cu caracter personal. Operatori i.p, ,,Agen1ia Servicii publice" lO 0000059

.-,,':--irr 5 fl ,'/;'-,
"<': L .:.

\*, ir.r - $

ls. Veronica IGNAT

VICH PUBLICE"


