
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2022 

Proiect 

 

Cu privire la aprobarea Acordului  

de colaborare între Primăria municipiului Bălți 

și „Gelibert” S.R.L. 

 

         În temeiul art. 14 alin. (1) și alin. (2) lit. j) al Legii  privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006,  art. 4 alin. (1) lit. b) al Legii privind descentralizarea administrativă 

nr.435-XVI din 28.12.2006, Legii  privind deșeurile nr. 209 din 29.07.2016, Deciziei Consiliului 

municipiului Bălți nr.14/2 din 23.11.2021 „Cu privire la aprobarea Planului de Acțiuni pentru un 

Oraș Verde al municipiului Bălți”; ținând cont de Decizia evaluării prealabile a impactului 

asupra mediului a activității planificate  nr.10/2627/2022 din 10.03.2022 a Agenției de Mediu și 

adresarea  „Gelibert” S.R.L. nr.175 din 23.03.2022; având în vedere oportunitatea stabilirii 

relațiilor de colaborare între Primăria municipiului Bălți și „Gelibert” S.R.L. în domeniul 

colectării și separării deșeurilor,- 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă Acordul de colaborare între Primăria municipiului Bălți și „Gelibert” S.R.L., 

conform anexei. 

2. Se pune în sarcina primarului municipiului Bălți să semneze Acordul de colaborare între 

Primăria municipiului Bălți și „Gelibert” S.R.L. 

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43) 

în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al 

Republicii Moldova nr.116/2018. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina сomisiilor consultative de 

specialitate  pentru drept și disciplină, pentru gospodărie municipală, administrarea 

bunurilor și protecția mediului, pentru activități economico-financiare. 

 

 

Preşedintele şedinţei a IV 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului mun. Bălţi                                                Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

 nr.___ din ________2022 

 

ACORD DE COLABORARE  nr. ___ 

„___”__________2022                                                                                          mun. Bălți 

Primăria municipiului Bălți  în persoana primarului dl Grigorișin Nicolai, 
 care acţionează 

în baza     Legii R.M. privind administraţia publică locală nr.  436-XVI  din    „28”         

decembrie  2006 cu sediul în mun. Bălți, piața Independenței, 1 și „Gelibert” S.R.L., reprezentată 

de dl Bejenari Vasilii, în funcția de Director, care acționează în baza Statutului întreprinderii, cu 

sediul în or. Sîngerei, str. Bălțului, 2a, au încheiat prezentul acord privind următoarele: 

 

1. Obiectul Acordului 

1.1.Obiectul prezentului Acord îl constituie colaborarea dintre Primăria municipiului Bălți și 

„Gelibert” S.R.L. în cadrul Proiectului pilot „Caravana curățeniei”  instituit în cadrul realizării 

Programului „Bălți – oraș verde”. 

2. Scopul Acordului 

2.1. Scopul prezentului acord de colaborare este stabilirea unui cadru general de cooperare în 

vederea realizării următoarelor obiective:  

1) păstrarea unui aspect salubru al domeniului public din mun. Bălți; 

2) implicarea activă a locuitorilor mun. Bălți în separarea deșeurilor în scopul asigurării unui 

mod de viață prietenos cu mediul înconjurător; 

3) stabilirea relației între Părți în ceea ce privește promovarea, organizarea și desfășurarea 

activităților legate de sortarea deșeurilor. 

3. Drepturile și obligațiile fiecărei părți: 

3.1.Drepturile Primăriei mun. Bălți: 

a) să sesizeze „Gelibert” S.R.L. orice deficienţe constatate în sfera activităţii de colectare a 

deşeurilor PET şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi 

creşterea calităţii serviciului; 

b) să solicite, să primească şi să utilizeze informaţii privind activitatea de colectare a deşeurilor 

PET, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către „Gelibert” S.R.L.; 

c) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate „Gelibert” S.R.L.  cu 

privire la neîndeplinirea unor condiţii ale Acordului; 

d) să renunţe, în condiţiile legii, la Acordul de colaborare.  

3.2. Obligațiile Primăriei mun. Bălți: 

a) să respecte prevederile Acordului de colaborare; 

b) să permită amplasarea tomberoanelor de colectare a deșeurilor PET în locuri special 

amenajate; 

c) să nu împiedice accesul utilajelor de colectare a deșeurilor PET la punctele de colectare; 

d) să ia parte activă la educarea și formarea responsabilității față de protecția mediului și cultura 

de eliminare a deșeurilor PET în rândul societății. 

3.3. Drepturile „Gelibert” S.R.L.: 

a) să amplaseze tomberoane de colectare în număr de minim 50 bucăți, pentru colectarea 

deșeurilor PET, în locurile convenite de către părți; 

b) să inscripţioneze containerele şi tomberoanele folosite pentru colectarea separată a deşeurilor 

PET, cu materiale promoționale, conform prevederilor legale în vigoare; 

c) să iniţieze modificarea şi completarea Acordului de colaborare, ori de câte ori apar elemente 

noi în baza normelor legale, prin acte adiţionale. 

3.4. Obligațiile „Gelibert” S.R.L.: 

a) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților 

specifice serviciului de gestionare a deșeurilor PET, prevăzute de legislația în vigoare; 

b) să asigure prestarea activității de colectare a deșeurilor PET cu respectarea  normelor și 

normativelor tehnice în vigoare; 

c) să actualizeze împreună cu  Primăria mun. Bălți evidența tuturor locațiilor de amplasare a 

recipientelor pentru colectarea deșeurilor PET; 



d) să verifice integritatea tomberoanelor de colectare și să le înlocuiască în termen de maximum 

14 zile de la constatatre sau de la sesizarea primită în acest sens, dacă acestea nu mai asigură 

etanșeitatea; 

e) să doteze punctele de colectare cu tomberoane, prin amplasarea acestora în locurile special 

amenajate stabilite de Primăria mun. Bălți și adecvate mijloacelor de transport pe care le are în 

dotare; 

f) să suplimenteze capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de tomberoane 

sau containere, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se 

depozitează deșeuri PET în afara lor; 

g) să aplice marcaje speciale pe tomberoanele de colectare a deșeurilor PET, indicând că acest 

container este strict destinat deșeurilor PET și nu poate fi utilizat în alte scopuri; 

h) să colecteze deșeurile PET folosind autovehicule special echipate pentru transportul 

deșeurilor. 

 

4. Dispoziții financiare 

 

4.1. Nici o dispoziție a prezentului Acord nu creează obligații financiare pentru vreuna dintre 

părți. În situațiile în care măsurile adoptate pentru implimentarea prezentului Acord pot crea 

obligații financiare sau juridice, părțile trebuie să încheie un acord separat, sub rezerva normelor 

și reglementărilor financiare ale ambelor părți, înainte de adoptarea respectivelor măsuri. 

5. Termenul, modificarea și rezilierea Acordului 

5.1.Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 31.12.2022 

cu posibilitatea de a fi prelungit pe un nou termen, prin convenirea în scris a ambelor părți, la 

cererea uneia dintre ele cu cel puțin trei luni înaintea expirării termenului precedent. 

5.2. Modificarea prezentului Acord se face numai prin act adițional încheiat între părțile 

contractante. 

5.3. Prezentul Acord cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său și actele adiționale 

reprezinta voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea. 

5.4. Acordul poate fi reziliat: 

a) prin consimțământul scris al părților; 

b) din inițiativa uneia dintre părți, cu notificarea  cauzei de încetare cu o lună înainte de data la 

care acordul își va înceta acțiunea juridică. 

 

6. Dispoziții finale 

6.1. În procesul realizării prezentului Acord, părțile se vor baza pe principiile de bună credință, 

diligență, parteneriat și egalitate. 

6.2. Litigiile apărute în legătură cu executarea prezentului Acord vor fi rezolvate de părți pe cale 

amiabilă. Dacă litigiul persistă și nu estye posibilă rezolvarea lui pe această cale, el va fi supus 

spre soluționare instanței judecătorești. 

6.3. Prezentul Acord este întocmit în 2(două) exemplare originale, fiecare parte atestând că se 

află în posesia a câte un exemplar.  

6.4. Date de identificare 

                                                                                                              

Primăria mun. Bălți „Gelibert” S.R.L. 

Adresa: mun. Bălți, piața Independenței, 1 

MD-3106 

Tel.: 023126450 

Adresa:or. Sîngerei, str. Bălțului, 2A 

MD-6201 

Tel.:026284262 

Cod fiscal: 1006601000037 Cod fiscal:1002600007503 

   

Grigorișin Nicolai    ________________ 

  

Bejenari Vasilii         ________________ 
                                                   (semnătura)                                                    (semnătura) 

L.Ş.   L.Ş.   

 

 

 





















 
 

 

 

 

 

 

 

 



  


