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DECIZIA Nr.4/1
din 30 iulie 2020

Cu privire la Acordul de Cooperare

in temeiul art.43 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia publicd
local6, art. 5 din Legea privind descentralizarea admtnistrativd nr. 435 din 28.12.2006, art.S,7, 13, 741,
143 al Codul educaliei nr.l52 din 17 .07 .2014, art.27 -30, art.4l - 49 din Legea rv.10012017 privind actele
normative, Strategia de dezvoltare a raionului Orhei pentru perioada 2016-2020 a planului de acliuni de
implementare a strategiei aprobat[ conform deciziei Consiliului raional nr.2l1 din25.03.2016 gi in
scopul cooperdrii cu primdria municipiului Orhei in vederea conjugdrii eforturilor privind accesul
copiilor de vdrstd pregcolard cu cerinle individuale de dezvoltare (educafionale speciale) in ir-rstitulii cu
condilii specializate avdnd cabazd adresarea primdriei mun. Orhei in vederea suslinerii prin acordarea
contribuliei financiare in scopul realizdrri obiectivului privind,,Reparalia capitald a institufiei publice de

educalie timpurie nr.12 din mun. Orhei, str. Valeriu Cupcea nr.2" Consiliul Raional Orhei DECIDE:

1. Se aprobd Acordul de Cooperare (Acord) intre Consiliul Raional Orhei qi Consiliul municipal Orhei
privind contribulia financiarl in realizarea proiectului ,,Reparalia capitald a instituliei publice de
educalie timpurie nr.12 din mun. Orhei, str. Valeriu Cupcea nr.2" conform anexei.

2. Se stabileEte contribulia Consiliului raional Orhei pentru implementarea proiectului in cuantum de

8.000,0 mii lei. (opt milioane lei)

3. Se imputernice;te pre;edintele raionului dl Dinu furcanu s[ semneze Acordul

4. Prezenta Decizie se include in Registrul de stat a actelor locale

5. Preqedintele raionului dl Dinu Jurcanu, comisia consultativd de specialitate economie, buget qi

finanle (preqedinte dna Nelli Parutenco), vor asigura controlul executirii prezentei Decizii.

Pregedintele gedinlei

Secretarul Consiliului

Radu Buqild

Serghei Caraman



Anexa nr. I
la decizia Consiliului raional

nr, 4/l din 30 iulie 2020

din ),,)_

ACORD DE COOPERARE Nr.

2020 mun.Orhei

incheiat intre:

Consiliul municipal Orhei, cod fiscal 1007601008007, adresa juridicd mun. Orhei, str. Vasile
Mahu 760 reptezentat legal prin dl Pavel VEREJANU, primar al municipiului Orhei, in calitate de
Beneficiar pe de o parte, Ei

Consiliul raional Orhei, cod fiscal 1007601005523 adresa juridicd mun. Orhei,
bd. Mihai Eminescu, nr. 2, rcprezentat legal prin dl Dinu TURCANU, preqedinte al raionului Orhei, in
calitate de Cofinanlator, pe de alti parle,

acliondnd inbaza Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administralia public[ locala ;i Legii
nr. 435-XVI din 28'12'2006 privind descentralizarea administrativd, intru implementarea proiectului
,,Reparafia capital6 a instituliei publice de educalie timpurie nr.12 din mun. Orhei, str. Valeiiu Cupcea
w.2", recunoscind necesitate realizdrn cu succes a proiectului dat ca fiind de o importan{I raionald,
pdrlile au convenit asupra urmdtoarelor:

Art. 1. Obiectul Ei Scopul Acordului de Cooperare
1.1 ' Obiectul Acordului de Cooperare (in continuare Acord) este implementarea in perfect[ inlelegere

intre Beneficiar Ei Cofinanlator a proiectului ,,Repara(ia capitald a instituliei publice de educalie
timpurie nr.12 din mun. Orhei, str. Valeriu Cupcea nr.2" (in continuare Proiect), prin contribu{ie
financiard.

1'2. Scopul Proiectului este imbundtalirea accesului la educalie pentru copiii de v6rsta pregcolar6 cu
cerinle educalionale speciale (CES) din localitdlile rurale ale raionului, in vedeiea asigur[rii
coeziunii sociale.

{fi.2. Durata Acordului
2.1. Acordul incepe sa producd efecte odatd cu semnarea acestuia Ei este valabil p6nd la dara de 31

decembrie 2021.

Art. 3. Valoarea Proiectului
3.1. Valoarea totald a Proiectului, care face obiectul finanfdrii, constituie 19 410,9 mii lei

(noudsprezece milioane patru sute zece mii 900 lei).
3.2. Contributia financiard a Cofinanlatorului constituie 8 000,0 mii lei (opt milioane lei). Acest

angajament este valabil numai pentru realizareaobiectului prezentului Acord.
3.3 Cofinanlatorul va anula automat orice parte a contribufiei, care nu este stabilita prin plata in cont

sau pentru care nu s-a primit o solicitare acceptabil[ de platd conformd prevederilor prezentului
Acord.

Art, 4. Finanf area Proiectului.
4.l. Pentru suslinerea I frnan[area Proiectului parlile vor contribui dupd cum urmeazf,:

- Cofinanlatorul va aloca contribulia de 8 000,0 mii lei (opt milioane lei).
- Beneficiarul va asigura acoperirea diferenlei dintre valoarea totald a Proiectului si contributia

Cofinan{atorului pind la implementirea integrald a Proiectului.

Art. 5. Responsabilitlfile plrfilor.
5. 1 . Responsabilitalile B e nefi c iar ulu i sunt urmitoarele :

5.1.1. sa respecte destinalia sumelor acordate inbaza prezentului Acord;
5.1.2, sd utilizeze suma alocat[ de citre Cofinan[ator exclusiv pentru imp

care face obiectul prezentului Acord;
5.1.3. sd permiti accesul reprezentanlrlor Cofinanlatorului la documentalia qi o

temeiul Acordului:
5.1.4. sa prezinte Cofinanlatorului un rapoft generalizator de justificare a cheltuielil

activitdlilor Proiectului la flnele fiecdrui an calendaristic gi / sau Proiectului;
5.1.5. si intreprindd toate activitdlile necesare realizdrii obiectului prezentului Acord;

AMo
oI



" 5.1.6. sd restiture Cofinanlatorului sumele alocate de acesta in vederea irnplementarii Proiectului,
care face obiectul prezentului Acord, rdmase neexecutate sau neutilizate la data finalizarii
proiectului in termen de maxim 10 zile de la aceastd datd.

5.7.7, sd, restituie Cofinanlatorului toate sumele alocate de acesta in vederea implementdrii
Proiectului, care au fost cheltuite cu altd destinalie dec6t cea convenitd de eenrun prezentul
acord.

5.1.8. Beneficiarul va asigura locuri pentru copiii cu CES in institulia publica de educalie timpurie
nr. 12 din mun. Orhei, str. Valeriu Cupcea w.2la solicitarea parintelui/ reprezentantului legal
al copilului, coordonat[ cu Direclia Generald Educalie a Consiliului raional Orhei, dup[ avizul
SAP, in limitele capacit[1ilor fizice ale instituliei.

5.2. Responsabi litalile C o/i n an; a t or ul u i sunt unndtoarele :

5.2.1. sd respecte prevederile prezentului Acord;
5.2.2. s{r asigure alocarea contribuliei stabilite prin punctul4.l. al prezentului Acord.

Art. 6. Prevederi privind cererile de platI, pllfile qi termenele de plati.
6.1. Cofinanlatorul va efectua plAli in conturile indicate de Beneficiar inbaza cerenlor de platd

intermediare qi / sau finale ale acestuia.
6.2. Plilile pentru finanlarea Proiectului vor fi fEcute de cStre Cofinan{ator in termen de cinci zile in

baza documentelor j ustifi cative
- facturd fiscali;
- situalii de lucrdri / procese verbale de executare a lucrdrilor vizate si aprobate de factorii

responsabili insolite de formularul generalizat.

Art. 7. Prevederi pentru transmiterea raportului de justificare a cheltuielilor.
7.l.La finele fiecdrui an calendaristic Ei / sau Proiectului, in termen de 10 zile de la finalizarea tuturor

acfiunilor de Proiect Beneficiarul va transmite Cofinanlatorului un rapofi de justificare a
cheltuielilor aferente activit[1ilor Proiectului care cad sub incidenla prezentului Acord.

7.2. Raportul prevdzut la pct. 7.1. al prezentului Acord va cuprinde cel pulin descrierea activitalilor
desfdEurate pentru implementarea Proiectului gi detalierea pe capitole a cheltuielilor aferente
acestuia.

Art. 8. Solu{ionarea diferendelor.

8.1. Orice diferend apirut in legdturd cu interpretarea Ei aplicarea prezentului Acord va fi solulionat
pe cale amiabild de cdtre pdrli, pe calea negocierilor directe Ei a consultdrilor institulionale.

Art. 9. Prevederi finale.

9.1 Beneficiarul rdspunde de modul de utilizare, in conformitate cu dispoziliile legale gi prezentul
Acord a sumelor alocate de Cofinanyator, precum Ei fala de ter1i, inclusiv in cazul preiudiciilor
materiale sau morale de orice natur6, produse ca urmare a implementdrii prezentului Acordului.

9.2.Prezentul Acord poate fi modificat prin act adilional, cu acordul pdrfilor.

Art. 10. Intrarea in vigoare

10.1. Acest Acord va intra in vigoare la data semndrii de citre ambele pdr-!i, precedat de actele
administrative de aprobare ale Consiliului municipal Orhei Ei Consiliului raional Orhei.

Prezentul Acord a fost intocrnit qi semnat in 2 (doua) exemplare originale, in limba de stat, cdte unul
pentru fiecare parte, toate avdnd aceiagi puterejuridicd

Primiria mun. Orhei

Pavel VEREJANU Dinu T

Consiliul raional Orhei


