
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA

D E C lZlF, Nr. 05/05

din 25 septembrie2020

privind Acordul de colaborare

in conformitate cu:

- art.4 alin. (3) din Legea nr.43512006 privind descentralizarca administrativd;

- art.43 alin. (l), art.46 alin. (l), (2) din Legea nr.43612006 privind administrafia publicl

localS;

- art.62 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;

- Legea nr.39712003 privind finan[ele publice locale,

- Legea nr. 181/2014 finantelor publice qi responsabilitd(ii bugetar-fiscale,

- Legea nr. 93/2oo7 Serviciului Protecliei Civile qi Situaliilor Exceptionale

Jindnd cont de demersal Inspectoratului General pentru Situa{ii de Urgenld al

Ministerului Afacerilor Intqrne al Republicii Moldova Ei pentru asigurarea bunei

func{iondri a Serviciului de Salvatori qi Pompieri Cimiqlia, Consiliul raional Cimiqlia

DECIDE:

l. Se aprobd Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Cimiqlia, Inspectoratul

Geniral pentru Situalii de Urgen{6 al Ministerului Afacerilor Interne qi Consiliul

or[qenesc Cimiqlia, anexa nr.1.

2. Se imputerniceqte preqedintele raionului, dl Mihail Ollrescu, sI semneze din numele

Consiliul raional Cimiqlia Acordul de colaborare.

3. Controlul executirii prezentei decizii se atribuie preqedintele raionului, dlui Mihail

Ol6rescu.

4. prezenta decizie se aduce la cunoqtinld prin publicare in Registrul de stat al actelor

locale qi pe pagina oficiala a Consiliuluiraiong(Cimiglia www.raioncimislia.{nd.

Preqedintele qedi Pavel Araml

Contrasem

Secretarul consli Gheorghe Netedu



Anexa nr.1

la Decizia consiliului nr.05/05 din 25.05.20

Acord de colaborare

mun. Chiginiu

1. P5rtile

Inspectoratul General pentru Situa(ii de Urgen{I al Ministerului Afacerilor

Interne, care ac{ioneazdinbazaLegii Inspectoratului General pentru Situa{ii de Urgen[6

nr.9312007, cu sediul in mun. Chiqindu, str. Gh. Asachi, 69, cod fiscal 1006601000543,

reprezentat de geful inspectoratului, domnul Mihail Harabagiu, general-maior al s/salvare

Consiliul raional Cimiqlia, cu sediul in or. Cimiglia, bd. $tefan cel Mare, 12, cod fiscal

1007601008915, reprezentat de Preqedintele raionului Cimiqlia, domnul Mihail Oldrescu

Consiliul oriqenesc Cimiglia, cu sediul in or. Cimiqlia, bd.$tefan cel Mare, 14, cod

fiscal 1007601005914, reprezentat de Primarul oragului Cimiqlia, domnul Sergiu

Andronachi, numiti in continuare P64i, incheie prezentul Acord de cooperare privind

urm[toarele:

2. Obiectul Acordului

2.1. Obiectul prezentului Acord de cooperare (in continuare Acord) il constituie

colaborarea inter-institulionald dintre Inspectoratul General pentru Situa(ii de Urgen[6 al

Ministerului Afacerilor Interne, Consiliul raional Cimiglia gi Consiliul ordgenesc Cimiqlia

in vederea inbunitlfirii infrastructurii Remizei de salvatori gi pompieri Cimiqlia amplasat[

in or. Cimiqlia, str. Agu(ilor, 1.

3. Principiile de bazi ale Acordului

3.1. PA(ile vor coopera gi acorda asisten![ reciprocl in vederea realizdrii obiectivelor

prezentului Acord in conformitate cu actele normative in vigoare coordonind ac{iunile in

scopul atingerii obiectivelor prezentului Acord.

4. Obligatiile pirlilor

4.1. in baza prezentului Acord Inspectoratul General pentru Situalii de Urgen{6 al

Ministerului Afacerilor Interne se oblig[:
a) sd asigure executarea lucr[rilior de amenajare a teritoriului terenului de minifotbal, cu

suprafala de 396 m2 in conformitate cu proiectul tehnic de execulie qi devizele de cheltuieli

aferente;

b) sd contribuie financiar cu suma de 147603,10 lei necesari pentru executarea lucrlrilor

de amenajare;

c) s[ asigure executarea lucririlor cu respectarea standardelor qi cerin{elor tehnice.

4.2. Consiliul raional Cimiqlia se obligS:

a) sI contribuie la construc{ia heliportului cu suma de 191720,64 lei:'

4.3. Consiliul ordqenesc Cimiqlia se oblig[:
a) sd iEi asume rolul de autoritate contractant[, sd organizeze licita{ii publice, sd identifice

antreprenorul qi sd construiascd heliportul qi terenul de minifotbal;

b) s[ aloce pentru construclii suma de 69987 6,714 lei, ca cotd parte a sa;

c) sd recepfioneze lucrlrile de construcfie a heliportului qi terenului de minifotbal, si
inregistreze dreptul de proprietate a oraqului asupra bunurilor imobile construite qi

ulterior s[ le transmitd in proprietatea statutlui Republica Moldova.
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5. Responsabilittrfile pIr(ilor

5.1.. Prezentul Acord poate fi modificat sau completat cu acordul in scris al P64ilor. Fiecare

parte poate denunta unilateral prezentul Acord, notificind in scris acest fapt celeilalte PI(i
cu preaviz de 3 luni inainte de data la care Acordul iqi va inceta ac{iunea.

5.2. Toate chestiunile legate'de interpretarea qi aplicarea dispoziliilor prezentului Acord

vor fi solu(ionate prin consultdri gi negocieribazate pe principiile respectului qi in[elegerii

reciproce.

5. Dispozitiifinale

5.1. Persoana de contact din partea Inspectoratului General pentru Situa{ii de UrgenJd al

Ministerului Afacerilor Interne este $eful Secliei situa{ii excepJionale Cimiglia, locotenent-

colonel al s/intern, domnul Marin Brinz6;

5.2. Persoana de contact din partea Consiliului raional Cimiqlia este Pregedintele Raionului

Cimiglia domnul Mihail Ol6rescu;

6.3. Persoana de contact din partea Consiliului ordgenesc Cimiqlia este Primarul oraqului

Cimiglia, domnul Sergiu Andronachi;

6.4.Prezentul acord se incheie pe un termen de 2(doi) ani gi poate fi prelungit pentru un

nou termen la convenirea in scris a tuturor pErtilor;

6.5. Acordul este intocmit in 3(trei) exemplare cu aceiaqi putere juridicI, clte unul pentru

fiecare parte, gi intrS in vigoare la data semndrii acestuia de cdtre pa{i.

General-maior al serviciului salvare Mihail HARABAGIU

Preqedintele raionului Cimiglia

Primarul oragului Cimiqlia

Secreta

Mihail 0llrescu

Sergiu Andronachi

Gheorghe Neteduffi


