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Cu privire la acordul de colaborare 
cu Asociaţia Obştească Asociaţia 
Moldo - Română „CDE”

Avînd în vedere demersul A.O. Asociaţia M oldo-Română „CDE” privind încheierea unui 
acord de colaborare, în temeiul art. 4(1) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 
4 3 5 -XVI din 28.12.2006, art. 14 alin. (1), (2) lit. j) din Legea privind administraţia publică 
locală nr. 436- XVI din 28.12.2006, în scopul combinării efortului în vederea oferirii suportului 
material persoanelor social-vulnerabile din or. Orhei,

1. Se aprobă Acordul de colaborare cu Asociaţia Obştească Asociaţia Moldo-Română 
„CDE” pentru oferirea suportului material, moral, cultural şi educaţional persoanelor social- 
vulnerabile din or. Orhei conform anexei la prezenta decizie.

2.Se deleagă dlui Valerian CRISTEA, viceprimarul oraşului Orhei, dreptul de a semna 
Acordul de colaborare.

3.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Valerian CRISTEA,

CONSILIUL ORĂŞENESC D E C I D E :

viceprimar al oraşului Orhei respor »robleme sociale).

Preşedintele şedinţei

Secretar al
Consiliului orăşenesc Orhei Ala BURACOVSCHI

Evgheni PISOV



Anexa nr.l
la Decizia Consiliului orăşenesc Orhei

nr. f i / f i  din / f i  / / ■  j / £  / )

ACORD DE COLABORARE

1. Părţile acordului:
A) Asociaţia Obştească Asociaţia Moldo-Română “CDE”, înregistrată la Ministerul 

Justiţiei al Republicii Moldova, nr. 05/782 din 22.05.2015, cu sediul în Republica 
Moldova, or. Orhei, str. Inculeţ 1, nr. 2, MD 3506, reprezentată de Andrei Guştiuc, care 
activează în baza Statutului;

B) Primăria Oraşului Orhei, cu sediul în Republica Moldova, or. Orhei, str. Vasile 
Mahu, nr. 160, MD 3500 reprezentată de viceprimarul oraşului Orhei, dl 
Valerian CRISTEA, care activează în baza Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 
’’Privind administraţia publică locală” .

2. Obiectul acordului:
Obiectivul prezentului Acord de colaborare îl reprezintă colaborarea şi combinarea 

eforturilor celor două instituţii, în vederea oferirii suportului material, moral, cultural şi educaţional 
persoanelor social-vulnerabile din oraşul Orhei.

3. Responsabilităţile părţilor: 

Asociaţia Obştească Asociaţia Moldo-Română ”CDE”:

a. elaborarea şi implementarea unor programe sociale, umanitare, educaţionale, culturale, 
comunitare, etc., corespunzătoare intereselor societăţii, ce ar contribui la eradicarea sărăciei în 
societate, la creşterea nivelului de educaţie, cultură şi informare a cetăţenilor;

b. organizarea de şcoli de vară tematice, tabere, ateliere de lucru, lecţii, seminare;
c. organizarea şi desfăşurarea diverselor acţiuni distractive şi cognitive pentru copii, tineri şi 

adulţi;
d. organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de binefacere, sociale şi medicale;
e. acordarea serviciilor de deservire a categoriilor defavorizte la domiciliu.

Primăria oraşului Orhei:

a. să pună la dispoziţia instituţiei organizatoare spaţii adecvate pentru depozitarea ajutorului 
umanitar, când e cazul;

b. să îndmme instituţia organizatoare spre personele social-vulnerabile, când e cazul;
c. să îndrume persoanele social-vulnerabile spre instituţia organizatoare, când e cazul;
d. să ofere la cerere, după posibilităţi, sprijin logistic, pentru buna desfăşurare a proiectelor 

umanitare.

4. Persoane implicate:
a. Din partea instituţiei organizatoare: Lungu Narcis, cetăţean al României, 

identificat prin paşaportul României nr. 14566277, valabil până la 17 
decembrie 2018 şi Lungu Daniela-Simona, cetăţeană a României, 
identificată prin paşaportul României nr. 050499685, valabil până la 29 
noiembrie 2015, în  calitate de voluntari;

b. Din partea instituţiei partenere: angajaţi aiPrim ărîei Orhei,

5. Căile de soluţionare £  litigiilor
Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiunilor contractuale, părţile 
poartă răspundere conform legislaţiei în  vigoare. Pentru soluţionarea litigiilor şi divergenţelor 
ce pot apărea în urm a executării prezentului acord părţile vor tinde să le soluţioneze pe cale 
amiabilă.



Fiecare parte are dreptul de a completa sau modifica acordul dat doar după consultarea cu 
cealaltă parte şi prim irea avizului pozitiv în scris.

6. Durata Acordului:
Acordul intra în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi se va incheia la 01 iunie 

2019, cu posibilitatea prelungirii lui.

7. Clauze finale ale acordului:
Prezentul acord este încheiat în 3 exemplare.

A.O. Asociaţia M oldo- Română

”CDE”, nr. de înregistrare 5160 Prim ăria oraşului Orhei

sediul: or. Orhei, stradela Inculeţ, 1 sediul: or. Orhei, str. Vasile Mahu,

of. 2

DDNO: 1011620008023 

Preşedinte: Andrei GUŞTIUC Vicperimar: Valerian CRISTEA

160, MD-3500


