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DECIZIA
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w.2153
din23.02.2An

Cu privire la aprobarea proiechrlui
Acordului de colaborare intre Consiliul
municipiului Bdlfi 9i Asociafia ObEteasc{
Fondul de Fotbal pentru Copii qi Juniori BAUi

in temeiul art. 14 alin. (2) lit. b) Ei j) din Legea privind administralia publicd localtr nr. 436-XVI
din 28.12.2006, art. 8 alin. (3) din Legea cu privire la asocialiile obgteqti nr. 837-XIII din 17.05.1996;

Examindnd proiectul Acordului de colaborare tntre Primdria municipiului Bdlfi gi Asociatia
Obgteascd Fondul de Fotbal pentru Copii 9i Juniori Billi;

LuAnd in considerafie cd Asociatia Obgteasci Fondul de Fotbal pentru Copii 9i Juniori B6lli
reprezint{ o asoeialie obgteasctr de copii scopul cdreia este dezvoltarea fotbalului pentru copii $i
iuniori:- 

in scopul dezvoltdrii fotbalului pentru copii gi juniori precum gi a infrastructurii sportive in
municipiul BII[,

Consiliul mrmicipal Ba$i DECIDE:

1. Se aprobl proiectul Acordului de colaborare inre Consiliul municipiului Billi gi Asocialia
Obqteascd Fondul de Fotbal pentru Copii 9i Juniori Bdlli, conform anexei.

2. Se autorizeazl himarul municipiului Bdlfi:
2.1. sd semneze din numele Consiliului municipiului Billi acordul de colaborare indicat in

punctul I al prezentei decizii;
2.2. sd transmitd ln comodat Asocialiei Obqteqti Fondul de Fotbal pentru Copii qi Juniori Billi pe

termen de 8 ani cdmpul de mini-fotbal cu gazon artificial ln conformitate cu acordul de

colaborare indicat in punctul I aI prezentei decizii.
3, Controlul asupra execut2irii prezentei decizii se pune ln sarcina comisiilor consultative de

specialitate pentru educalie, protecfie sociald 9i sdn6tate public6; gospoddrie municipali,
administrarera bunurilor qi proteclia mediului; pentru colaborare cu alte autoritali, intatire, turism,
culte qi activitifi social-culturale.

Pregedintele qedinlei a II
extraordinard a Consiliului mun

ContrasemneazS:
Secretar al Consiliului rnun. B

Dmitri Pasat

Irina Serdiuc
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ACORD DE COLABORARE

Consiliul mun. Bdlli (in continuare - Consiliul) in persoana primarului municipiului Billi dlui
Renato Usatii, care ac[ioneazd in baza Legii privind administralia publici locald nr. 436-XVI din
28.12.2006, pe de o parte, qi Asociatia Obqteasci Fondul de Fotbal pentru Copii gi Juniori Bdlti (in
continuare - Asociafia) in persoana directorului Igor Constantinov, care actioneazd in conformitate cu
Statutul qi Legea cu privire la asociatiile obqteqti nr. 837-XIII din 17.05.1996, pe de altd parte, numili
in continuare - ,,Pa4ile", au incheiat prezentul Acord (in continuare - Acord), cu privire la
urm6toarele:

I. Scopul qi obiecful Acordului

1.1. Prin prezentul Acord pd4ile iqi asumd obligalia de cooperare reciprocd pentru realizarea
proiectului de creare a Centrului sportiv pentru pregdtirea qi dezvoltarea sportivilor pentru paniciparea
la competilii de fotbal in municipiul BAlf (in continuare - Centrul sportiv).

1.2. Scopul deschiderii Centrului sportiv nominalizat este cdutarea tinerilor fotbali$ti talentali,
imbunata$rea calit6lii de pregdtire a sportivilor, crearea condiliilor favorabile pentru desffuurarea
antrenamentelor gi meciurilor de fotbal, educalia gi promovarea unui stil de viatd sdndtos, schimbul de
experien{d qi interac}iune interculturald, dezvoltarea cooperdrii in domeniul culturii, educaliei qi
sportului c]r partenerii nalionali qi intemafionali.

1.3. In legdturd cu cele mentionate mai sus, Pirfile prezentului Acord declard disponibilitatea sa
de a efectua un complex de mlsuri juridice, organizatorice, economice, tehnico-materiale, de
informare gi propagandd, qtiinlifico-metodice qi cu alt caracter, in conformitate cu scopul gi sarcinile
propuse.

II. Drepturi qi obligafiile Pirfilor

2. i . in cadrul prezentului Acord, Consiliul:
2.1.1. iqi asumd obligatia de a antoiza Institufia Publici $coala Sportivd Specializatd de Fotbal

din municipiul BAlf sa transmitd prin intermediul actului de primire-predare cdmpul de mini-fotbal cu
gazon artificial cu dimensiunile de 33 m x 18 m, amplasat pe adresa: municipiul B6lli, str. Bulgari,
19/13,in folosintd gratuiti (comodat) Asociatiei pentru o perioadd de 8 (opt) ani, in conformitate cu
planul anexat la prezentul Acord (Anexa nr. 1), pentru crearea gi activitatea Centrului sportiv.

2.1.2. va oferi Asocia{iei sprijin necesar, in limitele, prevdzute de legislafie in vigoare qi de
prezentul Acord, pentru atingerea scopurilor propuse qi executarea obiectului Acordului.

2.1.3. se obligd si compenseze AsociaJiei costul imbundtitirilor qi lucrdrilor de reparalie, estimat
in baza expertizei de evaluare, in cazul rezilierii anticipate a prezentului Acord din iniliativa
Consiliulu-i sau a terfilor.

2.2. In cadrul prezentului Acord, Asociafia:
2.2.1. efectueazd adminisharea gi gestionarea liber6 a Centrului sportiv, inclusiv, elaboreazd qi

determind programul de lucru al Centrului sportiv qi cel de antrenamente, coordonat cu administratia
Instituliei Publice $coala Sportivd Specializatii de Fotbal din municipiul Bdlti, la bilan{ul cAreia se afld
cAmpui de mini-fotbal cu gazon artificial.

2.2.2. organizeazd conferinle nalionale qi intemationale, seminare, mese rotunde, meciuri.
2.2.3. se obligi sd respecte toate standardele qi normele in acest domeniu.
2'2.4. acord6' asistenld metodici sportivilor qi le asigurd instruirea, mgajeazd personalul necesar

Dentru acest lucru.



2.2.5.impreundcuInstituliaPublici$coalaSportivdspecializatd0:ngft]1.*iT*cipiulB6l1i
pf*#r"e qi 

"o';rdoneaz6 
activitatea Centruiui sport-iv in aqa mod, ca Institulia Publicd $coala Sportivi

Specializat. de Forbal di" -;i;rp; Baili slaua positiiitatea de a desfhqura antrenamente cu elevii

,ii a. turri pAn6 vineri intre orete i4.00 - iZ.OO, qi sdmbdtd intre orele 10.00 - 13.00.

2.2,6.seoblig5deuaotu-c"nt.orsportivcuechipamentqiinventarsportiv,deasemeneadea
asigura inrrelinerea qi deservirea tehnice a acestuia'

2.2.7. coopereaza cu organizaliile similare de fotbal nalionale 9i intemafiorrale'

2.2.8. recunoaqt" d..ptd;;;i;;i; de proprietate publica a municipiului B6l!i asupra cdmpului de

-irri-fotbal cu gazon artificial, transmis in folosinld Asociafiei'

2.2.g. seobligd s6 erectulze lucririle de reparafie pe campul de mini-fotbal 
"u.cY:" 

artificial in

conformitate cu Anexa *. i i it"""iat acotd ae colaborare, pe parcursul anului din momentul

semndrii acordului Prezent.
2.2'|0.IaexplrareatermenuluiAcordului,seobligideatransmiteConsiliuluiprinactulde

primire-predare c6mpul de -i"l+otUuf cu gazon artificial impreund cu toate imbunitdlirile efectuate'
*-;;ii;; 

J"pl"i p.r"r-*i" pr"r"igi.* prezentuluiAcord sau incheierea unui alt Acord cu

aceleaqi scopuri qi acelaSi obiect.

2.2.12. are dreptul de u *ii.i u compensarea costului imbundtilirilor qi,lucririlor de reparalie'

estimat in baza experlizeia" .uurrr-", in cazul rezilierii anticipate a prezentului Acord din initiativa

Consiliului.
2.3.Pdr[ile iqi confirmd intenlia sa de a acliona in comun in vederea executdrri ptezentului Acord

qi realizdrii obiectivelor propuse.

2.4. Prezentul Acoid nu atinge interesele financiare ale Pd4ilor'

III. Termenul Acordului

3.l.PrezentulAcordseincheiepentruperioadade8(opt)aniqiintral".Yig:T"dinmomentul
semndrii actului de primir*p*4u." u 

"'a-pului 
de rnini-fotbal iu gazon artificial in folosinla Asocialiei

"" """aifiu ^pt"U#i 
ecordutui prin decizia Consiliului municipal Balfi'-- 

t.;. Termenul pr.""nt rt,rie"ord poate fi prelungit printr-un acord adilional intre Pdr.ti aprobat

prin decizia Consiliului municipal Billi'

IV. Condifii suPlimentare

4.l.ToatemodificdrilesicompletSrilelaprezentulAcordseefecfnazdinscrisprinacorduri
adilionale, semnate de cdtre r"pt"r"nt^1ii autorizali ai Pdrlilor, aprobate prin decizia consiliului

.""i"ipuinaf1i qi vor fi considerate parte integranti a prezentului Acord'

4.2. prezen,.tl Acord poate fr ieziliat prin acordul Pdrlilor sau Ia inifiativa uneia dintre Pd(i cu

conditia notificirii prealabile, nu mai tarziu de o luna inainte, in forma scrisd a celeilalte pd(i cu

privire 1a posibil a tezilietea.

V. Forfi majorl

parlial sunt scutite de obligaliile sale in limitele prezentului Acord in

fac imposibila indeplinirea obliga{iilor integral sau partial sunt: acfiuni

incendii, inundafii, cutremure, greve $i alte circumstanfe independente

5.3. Partea, expusd forlei majore, este obligatd sd notifice imediat (nu maI tefziu de 10 de ztle)

oealalta Parte despre survenirea forfei majore'---- 
i.q.Faptul survenirii forlei majore, momentul apariliei ;i durata ei, trebuie si fie confirmat prin

certificatul eliberat de autoritatea competentA din lara ln care aceasta a avut loc'

5.1. Parlile integral sau

oazlLl survenirii forlei majore.
5.2. Ctrcumstanlele care

militare, calamitalile naturale,

de voinla P[rfilor.



negocieri.
6.2. Din data semndrii

Consiliul municiPiului BIlfi
mun. BaUi, str. IndePendenfei, 1

VI. DisP ozifiile finale

6.1. Toate litigiile qi dezacordurile, care pot apdrea intre P[r!i' in cazul in care nu se va ajunge la

un acord in ordinea u"u1i a lJi"giffii" r"'"ig":*" a Republicii Moldov4 vor fi solufionate prin

prezentului Acord toate negocierile qi corespondenfa, care au tangenfa la

acesta pierd fo(a juridicl.
6.3.ToatemodificdrileEicompletiirilelaprezentul.Acordsuntvalabiledoarincazulincate

acestea sunt fxcute in scris, semnate de c6tre reprezentanlii autorizati ai ambelor Pdrli qi aprobate prin

decizia Consiliului municipal Belfi'-- - i.C.Reprezentanlii autorizali responsabili de realizarea prezentului Acord sunt:- .,

- din partea Consiliului: qef adjunct al Direcfiei inv6!6mint' Tineret qi Sport mun' Balfi;

- din partea Asocialiei: preqedintele Asocialiei'-

6.5. prezentul e"*o 
"li" 

lrrtocmit in dou6 exemplare care au fo46 juridicd egald, cdte unul

oentru fiecare Parte'

VII. Adresele juridice ;i semnlturile p[rfilor:

Asocia{ia Ob;teasci Fondul de Fotbal

pentru CoPii ;i Juniori Bnlfl
mun. 861!i, str. Tiraspol, 9 A
rDNO 1010620005656

Igor Constantinov

titufia Public[ $coala SPorjivl
lizatd de FqtPPl din munilcrpruiut Bllfi

liuc
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Plan-schemi de amplasare a obiectului sporti
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Lista lucririlor de reparafie efectuate pe cffmpul de mini-fotbal ''

cu gazon artificial amplasat pe adresa:
municipiul Bilfi, str. Bulgar[, l9ll3

Nr. Denumirea lucrdrilor
I Demontare a gazonvlui artifici al curent

2. curent

3. Nivelare abazei existente pentru montarea gazonulur artificia)
4. Montar ea gazonului artifi cial
5. Reparatia sistemului de iluminare
6. Amenai area teritoriului adiacent

7. Restaurarea plasei


