
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2020

Proiect

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între 
Unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți, 
reprezentată de Consiliul municipal Bălţi, pe de o parte, 
și AO „Uniunea pentru prevenirea HIV 
și Reducerea Riscurilor”, pe de altă parte,
și cesionarea dreptului de locațiune a încăperilor
 în incinta fostei grădinițe de copii nr. 25 
din str. Victoriei, 7A mun. Bălți, conform contractului de locațiune 
nr. 1 din 15.10.2015, încheiat anterior 
cu AO „Tinerii pentru dreptul la viață”, filiala Bălți  

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1), alin. (2) lit.  b), c), j), y) și alin. (3) din
Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,  Legea RM nr. 86
din 11.06.2020 cu privire la organizațiile necomerciale, Legea RM privind supravegherea de stat
a  sănătății  publice  nr.  10  din  03.02.2009,  Legea  cu  privire  la  servicii  sociale  nr.  123  din
18.06.2010,  art.  9  al  Legii  RM cu  privire  la  proprietatea  publică  a  unităţilor  administrativ-
teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999, art. 9 alin. (1)  și alin. (2)  lit. h) și art. 17 al Legii RM
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007, art. 1270
alin. (1) din Codul Civil RM, Hotărîrea Guvernului RM „Pentru aprobarea Regulamentului cu
privire  la  modul  de  dare  în  locaţiune  a  activelor  neutilizate”  nr.  483  din  29.03.2008,  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  decizia  Consiliului  municipal  Bălţi  nr.  6/66  din
25.09.2008  „Cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  privind  modul  de  dare  în  locaţiune  a
activelor  neutilizate  a  proprietăţii  municipale”  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  în
scopul  realizării  Programului  municipal  de  prevenire  şi  control  al  infecţiei  HIV/SIDA  şi
infecţiilor  cu  transmitere  sexuală  pentru  anii  2017-2020,  aprobat  prin  decizia  Consiliului
municipal Bălți nr. 10/4 din 26.10.2017, precum și a altor politici aprobate conexe domeniilor
sănătății și a securității sociale, în baza adresării  Asociației Obștești  “Tinerii pentru dreptul la
viață”  filiala  Bălți,  coordonată  de  Asociația  Obștească  „Uniunea  pentru  prevenirea  HIV  și
Reducerea Riscurilor” nr. 26 din 14.07.2020, precum și recunoscând interesul comun privind
sporirea eficienţei acţiunilor în domeniul promovării unui mod sănătos de viaţă şi prevenirii HIV
în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare în spaţiul  municipiului Bălţi,  prin intermediul
consolidării eforturilor comune de colaborare cu sectorul neguvernamental, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se  aprobă  Acordul  de  colaborare  între  Unitatea  administrativ  teritorială  municipiul  Bălți,
reprezentată  de Consiliul  municipal  Bălţi,  pe de o parte,  și Asociația  Obștească „Uniunea
pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor”, pe de altă parte, conform anexei.

2. Se permite cesionarea dreptului de locațiune Asociației Obștești „Uniunea pentru prevenirea
HIV și Reducerea Riscurilor” a încăperilor în incinta fostei grădinițe de copii nr. 25 din str.
Victoriei, 7A mun. Bălți, cu suprafaţa totală de 302,2 m2, conform contractului de locațiune
nr. 1 din 15.10.2015, încheiat anterior cu AO „Tinerii pentru dreptul la viață”, filiala Bălți,



pentru activitatea asociației, pe termen până la 02.11.2021, cu scutire de plată pentru locațiune
numai cu condiția obținerii în decurs de 3 luni a statutului de utilitate publică.

3. Se împuternicește primarul interimar al municipiului Bălți, dl Nicolai Grigorișin, să semneze: 
- Acordul de colaborare indicat la pct. 1 din prezenta decizie;
- Сontractul de locațiune a încăperilor corespunzător;
- Acordul  de  reziliere  a  Acordului  de  colaborare  între  Primăria  municipiului  Bălți  și

Asociația „Tinerii pentru Dreptul la Viață”” aprobat prin decizia Consiliului municipal
Bălți nr. 3/58 din 25.04.2013.

4. Se abrogă decizia Consiliului municipal Bălți nr. 3/58 din 25.04.2013 „Cu privire la aprobarea
Acordului de colaborare între Primăria municipiului Bălți și Asociația „Tinerii pentru Dreptul
la Viață””.

5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43)
în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al
Republicii Moldova nr. 116/2018.

6. Controlul  asupra executării  prezentei  decizii  se  pune în sarcina comisiilor  consultative  de
specialitate  pentru  gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  şi  protecţia  mediului,
pentru educație, protecție socială și sănătate publică, pentru drept şi disciplină.

Preşedintele şedinţei a XI
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi             Angelina Cernogal



Anexă 
la decizia Consiliului mun. Bălţi

         nr. _______ din _________2020

ACORD DE COLABORARE
între Unitatea administrativ teritorială municipiul Bălți, reprezentat de 

Consiliul municipal Bălţi, pe de o parte, și Asociația Obștească 
„Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor”, pe de altă parte

Data semnării:  ___ _________ 2020
Locul semnării: municipiul Bălți

Unitatea  administrativ  teritorială  municipiul  Bălți,  din  numele  căreia,  în
conformitate cu legea în vigoare a Republicii Moldova, vine Consiliul municipal Bălţi, în
persoana primarului interimar al municipiului Bălți,  a dlui Nicolai Grigorișin, pe de o
parte,

şi
Asociaţia Obștească „Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor”, în

continuare  Asociație,  IDNO  1011620002973,  în  persoana  preşedintei  Asociației,  a
doamnei Ala Iaţco, pe de altă parte,

numite în continuare „Părţi”, 
în limita competențelor și atribuțiilor ce le revin, au convenit să încheie prezentul Acord

de colaborare (în continuare - Acord) asupra următoarelor:

Capitolul I. SCOPUL COLABORĂRII

1.1.  Părțile,  în  cadrul  prezentului  Acord,  în  comun,  vor  contribui  la  implementarea  actelor
naţionale şi locale, după cum urmează:

politicile naționale și municipale în domeniile sănătății și securității sociale;

Programul  municipal  de  prevenire  şi  control  al  infecţiei  HIV/SIDA  şi  infecţiilor  cu
transmitere  sexuală  sau,  după  caz,  un  alt  program/plan/strategie  municipală  aprobate  în
domeniul dat;

Strategia  municipală  antidrog  sau,  după  caz,  un  alt  program/plan/strategie  municipală
aprobată în domeniul dat.

1.2. Părţile sunt dispuse să conlucreze sub forma suportului reciproc, schimbului de informaţii,
de experienţă şi asistenţă reciprocă în ceea ce priveşte găsirea soluţiilor pentru sporirea eficienţei
acţiunilor  în  domeniul  promovării  unui  mod  sănătos  de  viaţă  şi  prevenirii  HIV  în  mediul
grupurilor cu risc sporit de infectare din spaţiul mun. Bălţi.

Capitolul II. TERMENUL DE ACȚIUNE AL ACORDULUI

2.1. Prezentul Acord se încheie pe un termen de 10 ani de la data semnării de către ambele Părţi.

2.2. Durata prezentului Acord se poate prelungi, prin act adiţional, cu acordul ambelor Părți.

2.3. Prezentul Acord poate să înceteze înainte de termen în următoarele cazuri:

neexecutarea obligațiilor asumate;
Asociația își încetează activitatea în domeniile social și al sănătății;
desființarea Asociației ca persoană juridică.



Capitolul III. RESPONSABILITĂȚILE PĂRŢILOR

3.1. Părţile se obligă să-şi onoreze responsabilităţile conform prevederilor prezentului Acord şi
vor  menţine  un  dialog  deschis  privind  problemele  şi  succesele  implementării  Acordului,
consultându-se reciproc în vederea eficientizării relațiilor de colaborare.

3.2. Rolurile  şi  responsabilităţile  Consiliului  municipal  Bălți,  în  persoana  primarului
municipiului Bălți:

3.2.1. Consiliul se obligă să transmită Asociației în locațiune încăperile în incinta fostei grădinițe
de copii  nr.  25 din str.  Victoriei,  7A mun.  Bălți,  cu suprafaţa  totală  de 302,2 m2,  în baza
contractului de locațiune nr. 1 din 15.10.2015, încheiat anterior cu AO “Tinerii pentru dreptul
la viață” filiala Bălți, prin care se cedează dreptul de locațiune a încăperilor, cu scutire de plată
pentru  locațiune  pe  termen  de  până  la  02.11.2021,  numai  în  cazul  obținerii  Statutului  de
utilitate publică;

3.2.2. În cazul neprezentării de către Asociaţia Obștească „Uniunea pentru prevenirea HIV și
Reducerea Riscurilor” a confirmării obținerii Statutului de utilitate publică, în decurs de 3 luni,
Locatorul  își  rezervă  dreptul  de  a  calcula  plata  pentru  locațiunea  bunurilor  din  momentul
semnării contractului de locațiune.

3.2.3.  Deține  dreptul  de a  inspecta  bunul  închiriat  cu scopul  de a verifica  starea acestuia  și
utilizarea lui conform obligațiilor contractuale asumate;

3.2.4. Să susțină activităţile organizate de Asociație care corespund scopului Acordului dat;

3.2.5.  Să  contribuie  la  finanțarea  din  resursele  bugetului  local  a  Programului  municipal  de
prevenire și control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală și a altor politici
aprobate conexe domeniilor sănătății și securității sociale;

3.2.6. Să monitorizeze modul în care este administrat bunul situat pe strada str. Victoriei, 7A,
mun. Bălţi;

3.2.7.  Să  monitorizeze  implementarea politicilor  municipale:  Programului  municipal  de
prevenire  şi  control  al  infecţiei  HIV/SIDA  şi  infecţiilor  cu  transmitere  sexuală,  Strategiei
municipală antidrog și altor politici aprobate conexe domeniilor sănătății și securității sociale;

3.2.8. Să disemineze pe pagina oficială a Primăriei mun. Bălți, sau, după caz, pe paginile oficiale
ale subdiviziunilor  structurale  ale primăriei,  informații  despre activitățile realizate  în cadrul
acestui Acord,  precum și alte informații,  rapoarte de activitate  ale  Asociației  prezentate  de
aceasta;

3.3. Rolurile şi responsabilităţile Asociaţiei  Obștești „Uniunea pentru prevenirea HIV și
Reducerea Riscurilor”:

3.3.1. Să efectueze reparaţia necesară şi întreţinerea în stare corespunzătoare a încăperilor clădirii
de pe str. Victoriei 7A mun. Bălți, puse la dispoziție în cadrul acestui Acord;

3.3.2. Să nu schimbe destinaţia ori modul de utilizare a încăperilor clădirii menționate;

3.3.3. Să coordoneze cu Primăria mun. Bălţi orice demarare a lucrărilor de reparație a încăperilor
clădirii de pe str. Victoriei 7A mun. Bălți sau, după caz, a lucrărilor ce țin de clădirea dată;

3.3.4. Să nu transmită spre folosință parțial sau total cu orice titlu unei terțe persoane;

3.3.5.  Să asigure continuitatea  genului  de activitate  desfășurată  şi  să  contribuie  la  realizarea
obiectivelor Programului municipal de prevenire și control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor



cu  transmitere  sexuală  (ITS),  precum și  a  altor  politici,  strategii  și  programe relevante  în
domeniile sănătății și securității sociale, prin intermediul următoarelor acțiuni:

a) organizarea activităților și a serviciilor de informare și prevenire a infecției HIV, ITS,
hepatite virale, tuberculoză, adresate grupurilor cu risc sporit de infectare (consumatori
de droguri, lucrătoare sexuale), prin: implementarea schimbului de seringi, distribuirea
mijloacelor  individuale  de  protecție,  a  produselor  de  sănătate,  testarea  benevolă  și
voluntară, consilierea medicală, socială, psihologică și juridică, consilierea de la egal la
egal, distribuirea materialelor informaționale etс;

b) organizarea activităților și a serviciilor de suport psiho-social pentru persoanele cu risc
sporit de infectare, persoanele care trăiesc cu HIV, pacienții tratamentului farmacologic
cu opiode în vederea asigurării aderenței și a eficienței tratamentelor specifice;

c) sensibilizarea și informarea tinerilor din grupurile cu risc sporit de infectare cu HIV:
prin  organizarea  activităților  individuale,  în  grup  și  sociale  în  vederea  reducerii
riscurilor și a diminuării vulnerabilității sociale, organizarea spațiilor prietenoase pentru
tineri,  în  contextul  promovării  sănătății,  securității  sociale  și  a  atitudinii  civice
proactive;

d) implementarea unui mecanism viabil de colaborare cu instituțiile medicale, sociale și de
drept din mun. Bălți  și  referirea  către  servicii  a beneficiarilor  asociației,  în  vederea
prevenirii  maladiilor  social  condiționate  și  a  asistenței  grupurilor  cu  risc  sporit  de
infectare;

e) elaborarea  și  distribuirea  materialelor  informaționale  și  de  sensibilizare  specifice
domeniilor  sănătății  și  securității  sociale  pe apecte  de prevenire,  suport,  eradicare  a
stigmei și discriminării, promovare a drepturilor în contextul HIV/SIDA și domeniilor
asociate;

f) documentarea, promovarea și implementarea abordărilor inovatoare de sănătate publică
în domeniile prevenirii  și suportului în contextul HIV, tuberculozei,  ITS, hepatitelor
virale,  reducerii  riscurilor  asociate,  inclusiv  promovării  drepturilor  omului  în  aceste
contexte;

g) realizarea sondajelor și a analizelor cu privire la informațiile, percepțiile și practicile
deținute de populația mun. Bălți, inclusiv grupurile cu risc sporit de infectare cu HIV,
în domeniul sănătății și securității sociale;

h) promovarea campaniilor publice și sociale de promovare a sănătății și echității sociale,
de prevenirea a stigmei și discriminării, inclusiv dedicate Zilei mondiale de combatere
HIV/SIDA, Zilei  internaționale  de  combatere  a  tuberculozei,  Zilei  internaționale  de
comemorare a persoanelor decedate de SIDA;

3.3.6. Să colecteze fonduri și resurse pentru a contribui la implementarea Programului municipal
de  prevenire  și  control  al  infecţiei  HIV/SIDA  şi  infecţiilor  cu  transmitere  sexuală  (ITS),
precum și a altor politici,  strategii și programe relevante în domeniile sănătății și securității
sociale;

3.3.7.  Să contribuie  cu expertize  în  privința  inițiativelor  desfășurate  de administrația  publică
locală în domeniul sănătății și securitășii sociale în contextul HIV, tuberculoză, ITS, hepatite
virale etc;

3.3.8. Să întocmească şi să prezinte primarului mun. Bălți raportul anual de activitate privind
activitățile desfășurate,  valoarea mijloacelor  financiare și a materialelor obținute și folosite,
rezultatele colaborării în cadrul respectivului Acord, precum și alte informații relevante, în cel
mult 6 luni de la sfârșitul anului pentru care este întocmit.



Capitolul IV. FORŢA MAJORĂ

4.1. Nici una dintre Părţile prezentului Acord nu răspund de neexecutarea în termen şi/sau de
executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza
acestuia,  dacă  neexecutarea  sau  executarea  necorespunzătoare  a  obligaţiei  respective  a  fost
cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

4.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte Părţi, în termen de 3 zile,
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

4.3. Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Partea care
invocă forţa majoră este total exonerată de îndeplinirea acestei obligaţii.

Capitolul V. CLAUZE FINALE

5.1. În procesul executării prezentului Acord, Părţile vor acţiona în conformitate cu principiile de
bună credinţă, diligenţă, parteneriat şi egalitate.

5.2.  Toate  modificările  şi  completările  la  prezentul  Acord trebuie  să  fie  perfectate  în  formă
scrisă, semnate de către reprezentanţii împuterniciți ai Părţilor, şi vor constitui parte integrantă a
respectivului Acord.

5.3. Litigiile apărute în legătură cu executarea prezentului Acord vor fi rezolvate de Părţi pe cale
amiabilă.  Dacă  aceasta  nu  este  posibilă,  litigiul  se  va  examina  în  instanţa  de  judecată  în
conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

5.4. Acordul cuprinde patru (patru) pagini ce vor fi semnate, datate şi ştampilate de Părți.

5.5. Prezentul Acord este întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, care au
putere juridică egală.

Capitolul VI. АDRESELE ŞI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Consiliul municipal Bălți
municipiul Bălți, str. Independenței, 1

Primar interimar al municipiului Bălți:
Nicolai Grigorișin

____________________

AO  „Uniunea  pentru  prevenirea  HIV  și
Reducerea Riscurilor”
municipiul Bălți, str. A. Pușkin, 29/73

Președintă a asociației: 
Ala Iațco

____________________
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