
  Republica Moldova                    Республика Молдова   
   CONSILIUL            СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 
nr. 03/58 

din 25.04.2013 
 

 
Сu privire la aprobarea Acordului de colaborare între  
Primăria muncipiului Bălţi şi Asociaţia  
„Tinerii pentru dreptul la viaţă” filiala Bălţi  
 

În temeiul art. 14, alin. 1), 2), lit. b), c), j) alin. 3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 
436-XVI din 28.12.2006; Legea cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837 din 17.05.1996; examinînd Acordul 
de colaborare între Primăria muncipiului Bălţi şi Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” filiala Bălţi, întru 
realizarea mai efectivă a programului municipal „Profilaxia HIV/SIDA şi altor infecţii sexual transmisibile 
printre consumatorii de droguri” şi luînd în consideraţie avizului Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport nr. 02-
10/206 din 08.04.2013, -  

 
CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE: 

 
1.  Se aprobă Acordul de colaborare între Primăria muncipiului Bălţi şi Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la 

viaţă” filiala Bălţi, întru realizărea mai efectivă a programului municipal „Profilaxia HIV/SIDA şi altor 
infecţii sexual transmisibile printre consumatorii de droguri” aprobat prin decizia Consiliului municipal 
Bălți nr. 5/19 din 21.10.2004 (se anexează). 

2.     Primarul mun. Bălţi, dl Vasilii Panciuc, va încheia Acordul de colaborare între Primăria muncipiului 
Bălţi şi Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” filiala Bălţi. 

3.    Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de specialitate 
pentru învăţământ, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, şi pentru drept şi disciplină. 

 
 
Preşedintele şedinţei  III-a        Ivan CUZIMIN 
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi      
 
Contrasemnează: 
Secretar al Consiliului şi municipiului Bălţi     Irina SERDIUC 
 
Pus la curent: 
Primarul mun. Bălţi        Vasili PANCIUC 
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                     APROBAT 
                  prin Decizia Consiliului mun. Bălţi 

                 Nr. 03/58 din 25.04.2013 

 

 

ACORD  DE  COLABORARE 

 
«___» __________ 2013             mun. Bălţi 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 
Primăria municipiului Bălţi în persoana primarului dl Vasili Panciuc, cu sediul mun. Bălţi str. 

Independenţei, 1, pe de o parte, şi Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” filiala Bălţi, în persoana 
preşedintelui dna A.Iaţco, cu sediul mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 140A, codul fiscal 4296012, pe de altă 
parte, numite în continuare „Părţi” au convenit să încheie prezentul Acord de colaborare, cu respectarea 
următoarelor clauze: 
 

II. SCOPUL 

 
 În conformitate cu atribuţiile specifice ale celor două Părţi, întru ulterioara realizare efectivă a 

Programului Municipal „Profilaxia HIV/SIDA şi altor infecţii sexual transmisibile printre consumatorii de 
droguri”, cu scopul acordului de colaborare dintre părţi, stabilită pe principiul parteneriatului şi respectului 
reciproc în vederea promovării programului educaţional pentru sănătate, educaţia sexuală, profilaxia SIDA, 

susţinerea morală a celor infectaţi cu SIDA, profilaxia narcomaniei, susţinerea celor bolnavi de narcomanie, 

preîntîmpinarea şomajului, preîntîmpinarea violenţei şi a criminalităţii printre adolescenţi şi tineri, 

reintegrarea în societate a adolescenţilor şi tinerilor din grupurile de risc, apărarea drepturilor 

adolescenţilor şi tinerilor, în spiritul normelor şi valorilor absolute cu respectarea legislaţiei în vigoare a 
Republicii Moldova. 

Părţile vor colabora în baza avantajului reciproc şi interesul societăţii, prin activităţi ce vor asigura 
procesul de desfăşurare cu succes a Programului Municipal „Profilaxia HIV/SIDA şi altor infecţii sexual 
transmisibile printre consumatorii de droguri”.  
 

III. DURATA  CONTRACTULUI  

 
3.1. Părţile au convenit să încheie prezentul acord de colaborare pe termen de 15 ani, de la data semnării de 
către ambele părţi şi pînă la data de 31.12.2028.     
3.2. Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adiţional cu acordul ambelor parti. 
3.3. Prin acordul Părtilor, prezentul acord poate să înceteze şi înainte de termen, în următoarele cazuri: 

• rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor; 
• dacă AO „Tinerii pentru dreptul la viaţă” filiala Bălţi încetează din fiinţă (încetarea ca persoană juridică), Primăria 

mun. Bălţi poate cere rezilierea acordului; 

• Partea care a decis să rezilieze acordul înainte de termen, este obligată să trimită pe adresa celeilalte părţi, o 
înştiinţare cu privire la rezilierea acordului, cu cel puţin 3 luni înainte de rezilierea acordului. 

 
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 
4.1. Primăria mun. Bălţi se obligă: 

- să pună la dispoziţie spaţiul din bul. Victoriei, 7A, mun. Bălţi cu suprafaţa totală de 302 m.p. 
- să participle la coordonarea activităţilor programului social; 
- să controleze oricînd modul în care este administrat bunul. 

 
4.2. AO “Tinerii pentru dreptul la viaţă”, filiala Bălţi se obligă: 

- să efectuieze reparaţia şi întreţinerea încăperilor, acordate de către Primăria mun. Bălți pe durata 
acordului de colaborare, de pe str. Victoriei 7 A, într-o stare corespunzătoare: asigurarea restaurării 
exterioare a clădirii și a restaurării interioare a încăperilor; 
- să nu schimbe destinaţia ori modul de utilizare a încăperilor pe durata acordului de colaborare; 
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- să nu-şi schimbe genul de activitate şi să nu se abată de la prevederile programului municipal 
„Profilaxia HIV/SIDA şi altor infecţii sexual transmisibile printre consumatorii de droguri”; 
- să coordoneze cu Primăria mun. Bălţi orice demarare a lucrărilor de reparaţie a încăperilor de pe 
bul. Victoriei, 7A, mun. Bălţi;  
- să nu transmită spre folosinţă parţial sau total încăperile cu orice titlu unei terţe persoane; 
- să suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepţia întrebuinţării normale şi fără culpă din partea 
sa. 

 

V. CLAUZE FINALE 

 

5.1. În procesul executării prezentului Acord de colaborare 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 împuterniciţi ai Părţilor, şi vor constitui parte integrantă a  prezentului 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 
Republicii Moldova în vigoare. 

 Acordul de colaborare cuprinde 2 (două) pagini ce vor fi semnate, datate şi ştampilate de părţi. 
   Prezentul acord este întocmit în 2 (două) exemplare, cîte unul pentru fiecare parte, care au o putere 

juridică egală. 

 
VI. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

               PRIMĂRIA                  AO „Tinerii pentru dreptul la viaţă” 

                                                                                      filiala Bălţi 
mun. Bălţi, str. Independenţei, 1                                  mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 140A 
 
 
     
   Primarul municipiului Bălţi                      Preşedintele  

AO „Tinerii pentru dreptul la viaţă”  
filiala Bălţi 

 
           dl Vasili Panciuc           dna Ala Iaţco 
 
_________________________                                   _________________________ 


