
  Republica Moldova                    Республика Молдова   

   CONSILIUL                 СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI             МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 7/5 

din 27.07.2016  

 

 

Cu privire la aprobarea proiectului  

Memorandumului de colaborare între Primăria  

municipiului Bălți și Asociația Obștească  

„Institutul Casei Pasive” 

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. j) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006; 

Examinînd proiectul Memorandumului de colaborare între Primăria municipiului Bălți și Asociația 

Obștească „Institutul Casei Pasive”; 

Luînd în considerație semnificația colaborării între administrația publică locală din mun. Bălți și 

societatea civilă în elaborarea și implementarea politicilor publice locale, 

 
Consiliul municipal Bălți DECIDE: 

 

1. Se aprobă proiectul Memorandumului de colaborare între Primăria municipiului Bălți și 

Asociația Obștească „Institutul Casei Pasive” (se anexează). 

2. Se autorizează Primarul municipiului Bălți dl Renato Usatîi să semneze din numele Primăriei 

municipiului Bălți memorandumul de colaborare indicat în punctul 1 al prezentei decizii. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama comisiilor consultative de 

specialitate pentru colaborare cu alte autorități, înfrățire, turism, culte și activități social-

culturale; drept și disciplină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a VII                                                            

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi        Dmitri PASAT 

         

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului municipal Bălţi        Irina SERDIUС 
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MEMORANDUM DE COLABORARE

intre
PrimSria Municipiului Balti

$1

Asociafia Obgteascd o'Institutul Casei Pasive"

PARTILE

Primdria Municipiului Bdlti, situatd pe adresa: Piala Independenfei 1. MD-3121 mun. Bdlfi, in
persoana Primarului dl Renato USATII ;i Asocialia Obgteascd "Institutul Casei Pasive" situata

pe adresa Mun. Chigindu, str. Pu;kin, 22, of.5l0A, in persoana Directorului Executiv Nicolae

SOLOVIOV, numite in continuare Pdrti:

PREAMBUL

PORNIND de la prevederile legislafiei in vigoare a Republicii Moldova;
CON$TIETfZIND responsabilitatea pe care o poartd autoritSlile publice locale, precum si

societatea sivild pentru transformarea a municipiului BAlti intr-un important pol de creqtere al

Regiunii Noqd a Republicii Moldova;
CONSIDLLIwO necesard eficientizarea procesului de accesare a finanllrilor din diferite
Programe donatoare in scopul implementdrii cu succes a Strategiei de dezvoltare durabild' a mun.

B6lti pentru anii 2016 -2019:
ACCENTLND semnificatia colaboririi intre adminisra[ia publicd locald din mun. Bdlli ;i
societatea civild in elaborarea gi implementarea politicilor publice locale

P6(ile au convenit asupra urmdtoarelor:

S UBIE C TUL MEMORAND TJMULUI

Scopul acestui Memorandum const[ in crearea consorliului ;i reprezentarea intereselor Primiriei
municipiului Bdl{i in raport cu organismele gi programele de finantare extern[, pentru efectuarea

in comun a activitalilor direcfionate spre dezvoltarea socio-econolnic[ durabilb a municipiului
BAlti.
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Acest Memorandum va servi drept cadru legal de colaborare pentru activitalile deslbqurate de
Pdr{i in vederea elabordrii, promovdrii qi implementArii proiectelor cu finanlarea externa in
interesul primariei mun" BAlfi, in scopul asigurdrii dezvoltarii economice, sociale Ei culturale
durabile a municipiului, in conformitate cu Strategia de dezvoltare durabila a mun. Balti pentru
ann2016 - 2019.

RESPONSABILITATI GENERALE

Parfile au consimlit sd-gi indeplineascd obligaliile in stricti conformitate cu prevederile
prezentului Memorandum.

Pdrfile se vor informa reciproc gi igi vor coordona toate activit5lile in problemele privitor
Ia asistarea adminfstrallei publlce locale mun. Balli in accesarea gi gestionarea de fonduri externe
nerambursabile, asumdndu-se urmdtoarele responsab i I itdli :

Primlria mun. BIlfi:
l. Va acorda Asociafiei ObEtegti "Institutul Casei Pasive" toatd asistenla informa{ional6.

consultativd qi tehnicd in vederea accesdrii finan{drii nerambursabile in interesul
primdriei mun. BAlti.

2. Va asigura, in caz de necesitate, elaborarea documentatiei justificative (studii de
fezabilitate prealabile, documenta{ia tehnicd etc.) necesare participdrii in cadrul
concursurilor de proiecte.

3. Va asigura conlucrarea subdiviziunilor primdriei pi intreprinderilor Municipale cu
Asocialia Obgteascd "Institutul Casei Pasive" in procesul de elaborare ;i dezvoltare
proiectelor pentru accesarea finanldrii nerambursabile pentru primdria mun. BAIU

Asocialia Obgteascd "Institutul Casei Pasive":
1. Va depune toate eforturile pentru identificarea gi stabilirea relaliilor de lucru cu

potenlialii finanlatori.
2. Va efectua, dup[ coordonarea cu conducerea primdriei, si in conformitate cu legislalia

in vigoare, studii prealabile privind fezabilitatea socialS, economicd, ecologica qi
culturald a ideilor de proiect.

3. Va elabora, dupd coordonarea cu conducerea primdriei, qi in conformitate cu legislalia
in vigoare, autonom sau cu partenerii identificafi note conceptuale, cereri de finanlare
gi studii de impact in interesul Primdriei mun. B6lti.

DISPOZITII FINALE
- Amendamentele asupra acestui Memorandum vor fi operate prin acorduri adilionale

scrise in baza consim{dmdntului Pdrfilor.
- Divergenlele in aplicarea acestui Memorandum vor fi solulionate prin intermediului

consultdrilor reciproce dintre pdrfi.
- Prezentul Memorandum este elaborat in doud exemplare, cdte unul pentru fiecare

Parte.
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in cazul in care una din Pdrti iEi expriml intenfia de reziliere a prevederilor
prezentului Memorandum, va ingtiinla cealalt[ parte in forma scris[, cu 30 de zile
calendaristice in avans.

Prezentul Memorandum intri in vigoare din data semn[rii lui de cdtre Pdrlile
implicate qi este valabil pentru perioada de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii lui prin
acordul P6rfilor.

Drept confirmare a obligaliilor gi responsabilitalilor P6(ilor implicate, prezentul

Memorandum este semnat de:

Renato USATII
Primarul Municipiul Billi

Nicolae SOLOVIOV
Directorului Executiv
Asocialia Obgtesci
"lnstitutul Casei Pasive"
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AO.

"lnsfitutul
Casei flasivco
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