REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

D E C I Z I E Nr. ____/____
din __________ 2022
cu privire la Acordul de asociere
În conformitate cu:
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43, art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
- Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale;
- Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;
- art. 13 din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.
În scopul utilizării optime a banilor publici şi întru asigurarea continuității
investițiilor efectuate, Consiliul Raional Cimişlia

D E C I D E:
1. Se aprobă Acordul de asociere dintre Consiliul raional Cimișlia și Consiliul sătesc
Sagaidac, conform anexei.
2. Se împuternicește președintele raionului, dl Mihail Olărescu, să semneze din
numele Consiliului Raional Cimișlia Acordul de asociere.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu,
Președintele Raionului Cimișlia.
4. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la
cunoştinţă:
- Direcției Finanțe Cimișlia;
- Secției Contabilitate;
- Consiliului sătesc Sagaidac;
- Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia
www.raioncimislia.md.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnează:
Secretarul consiliului
Coordonat:
Președinte al raionului
Avizat:
Secretarul consiliului
Șef, Secția Administrație Publică
Șef Serviciu Juridic
Proiect elaborat de:
Vicepreședintele raionului

_______________
Gheorghe Netedu
Mihail Olărescu
Gheorghe Netedu
Mariana Vasluian
Ghenadie Grosu
Vadim Torgai

Anexă
la Decizia Consiliului raional Cimișlia
nr. ___/__ din ______ 2022

ACORD DE ASOCIERE
Prezentul Acord de asociere se întemeiază pe art. 13 al Legii nr. 131 din
03 iulie 2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 31.07.2015, nr. 197-205, art.402) și se încheie între următoarele părți:
Consiliul sătesc Sagaidac, reprezentat de Talmaci Adrian, primar, denumit în
continuare Asociat, și Consiliul Raional Cimișlia, reprezentat de Olărescu
Mihail, președinte, desemnat și numit în continuare Achizitor unic, numite în
continuare Părți, cu respectarea următoarelor:
I. DISPOZIȚII GENERALE
1.1. Prezentul Acord de asociere (în continuare Acord) este încheiat în scopul

organizării și desfăşurării procedurilor de achiziţii publice pentru asigurarea
necesităţilor autorităților contractante, semnatare ale prezentului Acord.
1.2. Obiectivul prezentului Acord este creșterea eficienței achizițiilor publice și
utilizarea optimă a mijloacelor financiare.
1.3. Acordul are la bază recunoașterea intereselor comune ale părților în vederea
asigurării principiilor de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice
statuate la art. 7 al Legii 131/2015.
1.4. Achiziția de bunuri, lucrări sau servicii care cad sub incidența prezentului
Acord se efectuează conform prevederilor Legii privind achizițiile publice nr.
131 din 03 iulie 2015 și a altor acte normative aprobate pentru implementarea
acesteia.
II. OBIECTUL ACORDULUI
2.1. Obiectul Acordului reprezintă cadrul de reglementare a relațiilor născute în

baza prezentei asocieri între Părți, în vederea organizării și desfășurării
procedurilor de achiziții publice în comun pentru obiectul L560 Drum de
acces spre s. Suric (tronsonul prin s. Sagaidac).
2.2. Obiectul L560 Drum de acces spre s. Suric (tronsonul prin s. Sagaidac), are
o valoare estimată totală de: 5128692,00 (cinci milioane una sută douăzeci
și opt mii șase sute nouăzeci și doi lei 00 bani) lei cu TVA, fiind acoperită
din sursele Asociatului și Achizitorului unic, după cum urmează:
Pentru anul 2022:
Pentru anul 2023:

-

2.3. Domeniul de aplicare al prezentei asocieri se extinde asupra relațiilor născute
în baza prezentului Acord, începând cu etapa de pregătire și inițiere a
procedurilor de achiziții publice și finalizând cu încheierea contractelor de
achiziții publice.
III. ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRȚILOR
3.1. Atribuțiile și responsabilitățile Achizitorului unic:
a) Achizitorul unic este responsabilă de crearea grupului de lucru pentru
iniţierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice comune (agregate).
b) În calitate de membru a grupului de lucru cu drept de vot este desemnat
Andrian Talmaci, primar de Sagaidac.
c) Grupul de lucru constituit conform lit. a) activează în conformitate cu
prevederile stipulate în Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile
publice, Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru
achiziţii aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 20 ianuarie 2021, actul
de creare a grupului de lucru al Achizitorului unic, precum și în conformitate
cu prezentul Acord.
d) Achizitorul unic recepționează și realizează agregarea necesităților
asociatului.
e) Achizitorul unic nu este în drept să modifice condițiile stabilite în urma
agregării necesităților Asociatului fără acordul acestuia.
f) Achizitorul unic este responsabil de inițierea și desfășurarea procedurilor de
achiziții publice comune.
g) Achizitorul unic informează Asociatul despre rezultatele procedurilor de
achiziții publice comune, precum și orice informații relevante care rezultă
din prezentul Acord.
h) Achizitorul unic va contracta serviciile de supraveghere tehnică pentru
lucrările prevăzute de prezentul acord.
3.2. Atribuțiile și responsabilitățile Asociatului:
a) Asociatul stabilește necesitățile sale care urmează să facă obiectul
procedurilor de achiziții publice comune, inclusiv elaborează caietul de
sarcini conform acestor necesități și transmite achizitorului unic această
informație.
b) Asociatul semnează contractul de achiziție cu câștigătorul desemnat în urma
desfășurării procedurilor de achiziții publice comune.
c) Asociații sunt responsabili de monitorizarea executării conforme a
contractelor de achiziții publice.

3.3.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

Fiecare Parte a prezentului Acord poartă răspundere de respectarea
legislației din domeniul achizițiilor publice precum și a cadrului normativ
conex, reieșind din atribuțiile și responsabilitățile care derivă din prezentul
Acord și din legislație.
IV. PREGĂTIREA ȘI DESFĂŞURAREA PROCEDURILOR DE
ACHIZIŢII PUBLICE
Asociatul prezintă necesitățile stabilite Achizitorului unic.
Achizitorul unic în urma agregării necesităților Asociatului întocmește
documentația de atribuire și în funcţie de estimarea valorii cumulate a
contractelor, particularităţile de achiziţionare şi utilizare a acestora, grupul
de lucru al autorității contractante desemnate drept Achizitor unic aplică una
dintre procedurile de achiziţie publică prevăzute în Legea nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziţiile publice.
Informaţiile generalizate privind lista şi cantităţile de lucrări precum şi
cerinţele faţă de acestea se examinează și se stabilesc corespunzător în
documentația de atribuire, astfel încât operatorii economici să fie informați
despre toate cerinţele pe care urmează să le respecte în vederea satisfacerii
necesităților autorităților contractante.
În cazul lipsei de oferte la procedură sau ofertelor neadecvate/neconforme,
Achizitorul unic, va desfăşura o nouă procedură, în conformitate cu
prevederile legislaţiei în domeniu.

V. ÎNCHEIEREA ȘI EXECUTAREA CONTRACTELOR DE
ACHIZIȚII PUBLICE
5.1. Achizitorul unic prin intermediul grupului de lucru ia decizia privind
rezultatele procedurii de achiziție publică agregată (comună) și desemnează
câștigătorul procedurii de achiziție.
5.2. Informarea Asociatului despre rezultatele procedurii de achiziţie se va face
concomitent
cu informarea operatorului economic/operatorilor
economici.
5.3. Contractul de achiziții publice se elaborează și semnează de fiecare asociat
al Acordului, conform necesităților stabilite și agregate.
5.4.
Facturile fiscale și procesele-verbale se vor întocmi pentru fiecare
asociat separat.
5.5. Asociatul prezentului Acord suportă consecințele ce pot surveni ca rezultat
al refuzului semnării contractului de achiziție publică cu operatorul
economic desemnat câștigător în baza deciziei de atribuire.
6.1.

VI. DISPOZIȚII FINALE
Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Acord vor fi soluționate de către
Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examianre în
instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

Prezentul Acord se încheie pe o perioadă până la 31.12.2024 și poate fi
reânoit, modificat, cu acordul scris al părților, sub forma unui acord
adițional, care este parte integrantă a prezentului Acord.
Prezentul Acord poate fi denunțat oricând, în scris, de către oricare dintre
părți. În acest caz, Acordul va înceta de a produce efecte juridice pentru
partea care a denunțat prezentul Acord după 30 zile de la recepționarea
informației despre denunțare.
Asociatul nu poate denunța prezentul Acord, dacă necesitățile sale transmise
către achizitorul unic fac obiectul procedurii de achiziție în derulare, iar
denunțul este făcut după termenul limită de deschidere a ofertelor.
Prezentul Acord intră în vigoare din ziua semnării lui de către părți.
Prezentul Acord este semnat la 25 iulie 2022, în 4 exemplare, toate având
aceiași forță juridică.

ÎNTRE:
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA
c/f 1007601008915
Președintele raionului Cimișlia

CONSILIUL sătesc SAGAIDAC
c/f 1007601005660
Primarul de Sagaidac

___________________ Olărescu Mihail

__________________Talmaci Andrian

L.Ș.

L.Ș.

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie nr.___/___ din __________2022
cu privire la la Acordul de asociere
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Vicepreședintele raionului Vadim Torgai
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile
urmărite
În scopul utilizării eficiente a banului public și sporirii competiției în cadrul procedurilor
de achiziţii publice și implicit micșorarea prețurilor obținute în vederea satisfacerii
necesităților comune privind reparația unui sector de drum de competență raională.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul dat de decizie nu prevede armonizarea legislației naționale cu legislația UE.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul deciziei constă în aporbarea Acordului de asociere cu Consiliul sătesc Sagaidac
în vederea organizării și desfășurării proceduriii de achiziție publică privind lucrările de
reparație a drumului, L560, Drum de acces spre s. Suric (Transonul din s. Sagaidac), cu
finanțarea din două surse: Consiliul raional Cimișlia și Consiliul sătesc Sagaidac.
Informativ: În conformitate cu art.2 alin (3) lit. a) din Legea nr. 509 din 22-06-1995
drumurilor*, avem noțiunea de drumuri de interes raional (municipal) – drumuri care
asigură legătura dintre oraşele-reşedinţă şi satele (comunele) din componenţa raionului
(municipiului), precum şi legătura dintre sate (comune), inclusiv accesul către acestea
dinspre drumurile naţionale. Drumurilor respective li se atribuie litera „L”, conform art.
4 şi sînt proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.
5. Fundamentarea economico-financiară
Impactul economico-financiar nu presupune cheltuieli suplimentare spre alocare din
bugetul raional. Acordul prevede efectuarea cheltuielilor din două surse spre
implementarea unui obiectiv. Cheltuielile vor fi suportate din contul transferurilor cu
destinație specială destinate pentru infrastructura drumurilor locale de la ambele UAT
de nivelul I și II.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prezentul proiect de decizie prevede aprobarea Acordului de asociere cu Consiliul sătesc
Sagaidac.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și
Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, prezentul proiect de
decizie este plasat pe pagina web oficială a Consiliului Raional Cimișlia
www.raioncimislia.md, secțiunea – Transparență decizională / Proiecte de decizii.
Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și
se propune consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.
Vicepreședintele raionului

Vadim Torgai

