
REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PROIECT
D E C I Z I E  Nr. £>S1 D6~

din dU T Q jj 2020 

privind Acordul de colaborare

în conformitate cu:
- art. 4 alin. (3) din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 alin. (1), art. 46 alin. (1), (2) din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică 
locală;
- art. 62 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
- Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale,
- Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale

Ţinând cont de demersal Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al 
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi pentru asigurarea bunei 
funcţionări a Serviciului de Salvatori şi Pompieri Cimişlia, Consiliul raional Cimişlia

DECIDE:

1. Se aprobă Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Cimişlia, Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliul 
orăşenesc Cimişlia, anexa nr. 1.

2. Se împuterniceşte preşedintele raionului, dl Mihail Olărescu, să semneze din numele 
Consiliul raional Cimişlia Acordul de colaborare.

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie preşedintele raionului, dlui Mihail 
Olărescu.

4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă prin publicare în Registrul de stat al actelor 
locale şi pe pagina oficială a Consiliului raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

Preşedintele şedinţei _________________

Contrasemnează:
Secretarul consliului Gheorghe Netedu

Coordonat:

Preşedintele raionului 

Avizat de:

Secretarul consiliului

Mihail Olărescu

Gheorghe Netedu

http://www.raioncimislia.md


Şef, Direcţia Finanţe

Contabil şef, aparatul preşedintelui

Proiect elaborat de:

Şef interimar, SAP

Olga Gorban 

Tatiana Bulat

Tamara Ciubotaru

Anexa nr. 1 
la decizia Consiliului raional
nr. Q'îjoh' din /5 '- Q Ş_____

Acord de colaborare

mun. Chişinău 2020

1. Părţile
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor 

Interne, care acţionează în baza Legii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă 
nr.93/2007, cu sediul în mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69, cod fiscal 1006601000543, 
reprezentat de şeful inspectoratului, domnul Mihail Harabagiu, general-maior al s/salvare 

Consiliul raional Cimişlia, cu sediul în or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 12, cod fiscal 
1007601008915, reprezentat de Preşedintele raionului Cimişlia, domnul Mihail Olărescu 

Consiliul orăşenesc Cimişlia, cu sediul în or. Cimişlia, bd.Ştefan cel Mare, 14, cod 
fiscal 1007601005914, reprezentat de Primarul oraşului Cimişlia, domnul Sergiu 
Andronachi, numiţi în continuare Părţi, încheie prezentul Acord de cooperare privind 
următoarele:

2. Obiectul Acordului

2.1. Obiectul prezentului Acord de cooperare (în continuare Acord) îl constituie 
colaborarea inter-instituţională dintre Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al 
Ministerului Afacerilor Interne, Consiliul raional Cimişlia şi Consiliul orăşenesc Cimişlia 
în vederea înbunătăţirii infrastructurii Remizei de salvatori şi pompieri Cimişlia amplasată 
în or. Cimişlia, str. Aguţilor, 1.

3. Principiile de bază ale Acordului
3.1. Părţile vor coopera şi acorda asistenţă reciprocă în vederea realizării obiectivelor 
prezentului Acord în conformitate cu actele normative în vigoare coordonînd acţiunile în 
scopul atingerii obiectivelor prezentului Acord.

4. Obligaţiile părţilor
4.1. în baza prezentului Acord Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al 
Ministerului Afacerilor Interne se obligă:
a) să asigure executarea lucrărilior de amenajare a teritoriului terenului de minifotbal, cu 
suprafaţa de 396 m2 în conformitate cu proiectul tehnic de execuţie şi devizele de cheltuieli 
aferente;
b) să contribuie financiar cu suma de 147603,10 lei necesară pentru executarea lucrărilor 
de amenajare;
c) să asigure executarea lucrărilor cu respectarea standardelor şi cerinţelor tehnice.
4.2. Consiliul raional Cimişlia se obligă:
a) să contribuie la construcţia helipoitului cu suma de 191720,64 lei;



4.3. Consiliul orăşenesc Cimişlia se obligă:
a) să îşi asume rolul de autoritate contractantă, să organizeze licitaţii publice, să identifice 
antreprenorul şi să construiască heliportul şi terenul de minifotbal;
b) să aloce pentru construcţii suma de 699876,714 lei, ca cotă parte a sa;
c) să recepţioneze lucrările de construcţie a heliportului şi terenului de minifotbal, să 
înregistreze dreptul de proprietate a oraşului asupra bunurilor imobile construite şi 
ulterior să le transmită în proprietatea statutlui Republica Moldova.

5. Responsabilităţile părţilor
5.1. Prezentul Acord poate fi modificat sau completat cu acordul în scris al Părţilor. Fiecare 
parte poate denunţa unilateral prezentul Acord, notificînd în scris acest fapt celeilalte Părţi 
cu preaviz de 3 luni înainte de data la care Acordul îşi va înceta acţiunea.
5.2, Toate chestiunile legate de interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor prezentului Acord 
vor fi soluţionate prin consultări şi negocieri bazate pe principiile respectului şi înţelegerii 
reciproce.

6. Dispoziţii finale
6.1. Persoana de contact din partea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al 
Ministerului Afacerilor Interne este Şeful Secţiei situaţii excepţionale Cimişlia, locotenent- 
colonel al s/intem, domnul Marin Brînză;
6.2. Persoana de contact din partea Consiliului raional Cimişlia este Preşedintele Raionului 
Cimişlia domnul Mihail Olărescu;
6.3. Persoana de contact din partea Consiliului orăşenesc Cimişlia este Primarul oraşului 
Cimişlia, domnul Sergiu Andronachi;
6.4. Prezentul acord se încheie pe un termen de 2(doi) ani şi poate fi prelungit pentru un 
nou termen Ia convenirea în scris a tuturor părţilor;
6.5. Acordul este întocmit în 3(trei) exemplare cu aceiaşi putere juridică, căte unul pentru 
fiecare parte, şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi.

General-maior al serviciului salvare Mihail HARABAGIU

Preşedintele raionului Cimişlia Mihail Olărescu

Primarul oraşului Cimişlia Sergiu Andronachi

Notă informativă

la proiectul de decizie nr 05jo 1) din gŞ. O Ş. 2020
Privind Acordul de colaborare

Ţinând cont de demersal Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al 
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova privind colaborarea inter- 
instituţională dintre Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului 
Afacerilor Interne, Consiliul raional Cimişlia şi Consiliul orăşenesc Cimişlia în vederea



înbunătăţirii infrastructurii Remizei de salvatori şi pompieri Cimişlia amplasată în or. 
Cimişlia, str. Aguţilor, 1 şi gestionarea eficientă a situaţiilor de criză generate de pandemii, 
cum şi actuala criză creată de virusul COVID -  19, (transportarea de urgenţă a pacienţilor 
gravi prin intermediul serviciului AVIASAN din Republica Moldova) se propune de a 
semna acest Acord de colaborare şi de a contribui la construcţia heliportului în or. Cimişlia.

Executor Tamara Ciubotam


