
  Republica Moldova                    Республика Молдова   

   CONSILIUL                 СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI             МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 1/7 

din  04.02.2016 

 

 

 

Cu privire la aprobarea proiectului Memorandumului  

de colaborare între primăria municipiului  

Bălţi şi AO „Asstreia”  

 

 În conformitate cu art. 14, alin. (2) lit. j) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 -

XVI din 28.12.2006; în urma examinării Memorandumului de colaborare între primăria municipiului 

Bălţi şi AO „Asstreia”, expediat în adresa primăriei mun.Bălţi, - 

 

 

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE: 

 

1. Se aprobă proiectul Memorandumului de colaborare între primăria municipiului Bălţi şi AO 

„Asstreia” (se anexează). 

2. Se împuterniceşte primarul municipiului Bălţi dl Renato Usatîi să semneze Memorandum 

de colaborare între primăria municipiului Bălţi şi AO „Asstreia”. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru activităţi economico-financiare. 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei I                                    Elena GRITCO 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi                    

   

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului şi municipiului Bălţi      Irina SERDIUС 
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MEMORANDUM DE COLABORARE

intre
Primdria municipiului Bdlfi

9r
Ao ,,Asociatia pentru studii Sociale Aplicative "ASSTREIA,'

PARTILE

Primdria mun. Bdlti, in persoana primarului dl Renato USefil gi Asocialia Obgteascd
,,Asociatia pentru Studii Sociale Aplicative "ASSTREIA', in persoana prepedintelui dnei Svatlana
CHESARI, numite in continuare pdr{i:

PREAMBT]L

PONNIND de la prevederile legislaliei in vigoare a Republicii Moldova;
CoN$TIErtziwo r€sponsabilitatea p" 

"ut" 
o poartd autoritSlile publice locale, pl€cum qi societatea

civil5 pentru transfonn atea a municipiului BAti tntr-un important pol de uegterJ al Regiunii Nord a
Republicii Moldova;
CONSIDERIND necesard eficientizareaprocesului de acccesare a finantarilor din diferite prograrne
donatoare in scopul implementarii cu success a Strategiei de dezvoltare durabila a mun. Balti pentru
anii 2O16 - 2019;
ACCENTULND semnificalia colaboririi intre administralia publicd locald din mun . Bdl{i Ei societatea
civilS in elaborarea qi implementarea politicilor publice locaie

Pdrfile au convenit asupra urmdtoarelor:

SUBIECTUL MEMORANDUMULUI

Scopul acestui Memorandum const[ in crearea consorliului qi reprezentarea intereselor
Primdriei municipiului Belfi in raport cu organismele gi programele de finanlare externd, pentru
efectuarea in comun a activitblilor direc{ionate spre dlwbltarea socio-economic6 auiunita a
municipiului Billi.

Acest Memorandum va servi dret cadru legal de colaborare pentru activitilile desfrgurate de
Pdrfi in vederea elabordrii, promovdrii gi implementdrii proiectelor cu finanlarea externd in interesul
primariei mun. Bal,ti, in scopul asigurdrii dezvoltdrii Lconomice, sociale gi culturale durabile a
municipiului, in conformitate cu Strategia de dezvoltare durabila a mun. Balti pentru anii 2016 - 21lg.

RESPONSABTLTTAp GENERALE

Par,tile au consimlit s6-gi indeplineasc6 obligafiile in strictd conform itate cu prevederile
prezentului Memorandum.

Pe4ile se vor informa reciproc qi iqi vor coordona toate activitdlile in problern-ele privitor la
asistarea adminisffafiei publice locale mun. 8511i in accesarea qi g.stionarea de fonduri exteme
nerambursab ile, asurnindu-s e urrnbtoare le re spon sab i I iti{i;



Primiria mun. Bilfi:
1. Va acorda AO "Asstreia" toatd asistenfa informafionald, consultativd qi tehnic6 in vederea

accesarii finanlirii nerambursabile in interesul primariei mun. Belf.
2- Va asigura, in caz de necesitate, elaborarea documenta{iei justificative (studii de fezabilitate

prealabile, documentalia tehnicl etc.) necesare participdrii in cadrul concursurilor de
proiecte.

3. Va asigura conlucrarea subdiviziunilor primiriei gi intreprinderilor Municipale cu AO
"Asstreia" in procesul de elaborare gi dezvoltare proiectelor pentru accesarea finant5rii
nerambursabile pentru primaria mun. Belti

AO ntAsstreiat':

1- Va depune toate eforturile pentru identificarea gi stabilirea relafiilor de lucru cu potenqialii
finanfatori.

2. Va efectua, dupd coordonarea cu conducerea primdriei, qi in conformitate cu legisl alia in
vigoare, studii prealabile privind fezabilitatea sociald, economicd, ecologica gi culturala a
ideilor de proiect.

3. Va elabora, dupd coordonarea cu conducerea primdriei, gi in conformitate cu legislafia in
vigoare, autonom sau cu partenerii identificali note conceptuale, cereri de finanlare gi stuOii
de impact in interesul Primdriei mun. Bilti.

DISFOZITII FINALE

- Amendamentele asupra acestui Memorandum vor fi
in baza consimldmintului Pd{ilor.

operate prin acorduri adilionale scrise

- Divergen{ele in aplicarea acestui Memorandum vor fi solufionate prin intermediului
consultdrilor reciproce dintre pa4i.

- Prczentul Memorandum este elaborat in dou[ exemplare, cite unul pentru fiecare parte.
- in cazul in care una din P[4i igi exprimd inten,tia de reziliere a prevederilor prezentului

Memorandum, va inptiinfa cealaltd parte in forma scris6, cu 30 de zile calendaristice in
avans.

- Prezentul Memorandum intri in vigoare din data semndrii lui de cdtre Parlile implicate qi
este valabil pentru perioada de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii lui prin acordul tacit al
P64ilor.

Drept confirmare a obligaliilor qi responsabilitdlilor Pd4ilor implic ate, prezentul Memorandum
este semnat de:

Prqgedintele A0 "

Renato Svetlana CHES
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