
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2022 

Proiect 

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare  

între Unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți,  

reprezentată de Consiliul municipal Bălţi,  

și Asociația Obștească Motoclub „CRAZY FROG” 

 

 În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. j), alin. (3) din Legea RM nr. 436 din 28.12.2006 

privind administrația publică locală, Legea RM nr. 86 din 11.06.2020 cu privire la organizațiile 

necomerciale, art. 9 din Legea RM cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-

teritoriale nr. 523 din 16.07.1999, art. 9 alin. (l) și alin. (2) lit. h) din Legea RM privind administrarea 

și deetatizarea proprietății publice nr. 121 din 04.05.2007, Codului Civil al RM nr. 1107 din 

06.06.2002, Hotărârii Guvernului RM „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare 

în locațiune a activelor neutilizate” nr. 483 din 29.03.2008, deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 

6/66 din 25.09.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de dare în locațiune a 

activelor neutilizate a proprietății municipale”, având în vedere scrisoarea președintelui AO Motoclub 

„CRAZY FROG” nr. 10 din 15.06.2022 înregistrată cu nr. 03-13/4356 la 29.06.2022, procesul verbal 

nr.6 din 08.12.2022 al comisiei pentru transmiterea în locaţiune a bunurilor municipale, precum și în 

scop de a facilita promovarea unui mod sănătos și sigur de viață a cetățenilor din mun. Bălți, promovarea 

culturii motosportului, desfășurarea prezentărilor tehnicii, competițiilor sportive și acțiunilor de 

binefacere, dezvoltarea și implementarea conceptului de trafic rutier sigur, implementarea proiectelor și 

politicilor în domeniu, la nivel municipal, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

1. Se aprobă Acordul de colaborare între Unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți, 

reprezentată de Consiliul municipal Bălţi și Asociația Obștească Motoclub „CRAZY FROG”, 

conform anexei.  

2. Se pune în sarcina primarului municipiului Bălți dlui Nicolai GRIGORIȘIN: 

2.1. să semneze Acordul de colaborare între Unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți, 

reprezentată de Consiliul municipal Bălţi, și Asociația Obștească Motoclub „CRAZY FROG”; 

2.2. să desemneze persoana/persoanele responsabile de comunicarea cu asociația și participarea la 

activitățile realizate în cadrul Acordului de colaborare. 

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

termen de 30 de 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 comisiilor consultative de specialitate 

pentru educație, protecţie socială și sănătate publică; pentru drept şi disciplină. 

 

Preşedintele şedinţei a XVIII 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi          

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

municipal Bălţi                                                                            Irina Serdiuc 



Anexa 

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

nr. ____ din 22.12.2022 

  

ACORD DE COLABORARE  

încheiat între Unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți,  

reprezentată de Consiliul municipal Bălţi,  

și Asociația Obștească Motoclub „CRAZY FROG” 
   

Unitatea administrativ teritorială municipiul Bălți, reprezentată de Consiliul municipal 

Bălţi, cu sediul în municipiul Bălţi, piața Independenței nr. 1, autentificată prin cod unic de 

înregistrare nr. 1007601003161, în persoana Primarului municipiului Bălți Nicolai GRIGORIȘIN 

(în continuare, Consiliu), pe de o parte  

și  

Asociația Obștească  Motoclub „CRAZY FROG”, cu sediul în municipiul Bălți, str. 31 

august nr. 20/a, autentificată prin cod unic de înregistrare nr. 1019620005729, care activează în 

baza statutului, în persoana Președintelui Eduard STIȚIUC (în continuare, Asociație), pe de altă 

parte,  

în continuare Părți,  

au convenit să încheie prezentul acord de colaborare (în continuare Acord), asupra celor ce 

urmează:  

  

I. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE COLABORĂRII 

1.1. Scopul Acordului este de a facilita promovarea unui mod sănătos și sigur de viață a 

cetățenilor din mun. Bălți, promovarea culturii motosportului, desfășurarea prezentărilor tehnicii, 

competițiilor sportive și acțiunilor de binefacere, dezvoltarea și implementarea conceptului de 

trafic rutier sigur, implementarea proiectelor și politicilor în domeniu, la nivel municipal. 

1.2. Obiectivele Acordului sunt: 

1.2.1. colaborarea Părților în vederea înființării Muzeului motocicletei din municipiul Bălți; 

1.2.2. colaborarea Părților în vederea desfășurării activităților comune legate de siguranța traficului 

rutier în municipiu, inclusiv celor de prevenire a încălcărilor circulației rutiere de mare viteză și 

sunet al motocicletelor în municipiu; 

1.2.3. colaborarea Părților în vederea dezvoltării motociclismului în mun. Bălți; 

1.2.4. colaborarea Părților în vederea desfășurării demonstrațiilor/ competițiilor sportive 

(motocros)/  festivalurilor în mun. Bălți; 

1.2.5. colaborarea Părților în vederea oganizării evenimentelor de binefacere pentru copii și tineri, 

pentru creșterea cunoștințelor tehnice și abilităților de conducere;  

1.2.6. colaborarea Părților în vederea organizării și derulării altor proiecte/ programe/ activități de 

interes social și comunitar, cu implicarea și mobilizarea altor organizații necomerciale sau altor 

actori în acest sens. 

  

II. PRINCIPII DE COLABORARE ȘI DIRECȚII DE ACTIVITATE 

 

2.1. În procesul de implementare a prezentului Acord, Părțile se angajează să respecte 

următoarele principii: imparțialitate; non-partizanat politic; echidistanță; legalitate; respectarea 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; egalitate și nediscriminare; transparență și 

cooperare loială. 

2.2. Prin semnarea prezentului Acord, Părțile își propun următoarele direcții de activitate: 

2.2.1 înființarea și asigurarea funcționării Muzeului motocicletei din municipiu Bălți; 



2.2.2 organizarea și desfășurarea prezentărilor tehnicii, evenimentelor sportive, festivalurilor; 

2.2.3 contribuirea la dezvoltarea motocilismului în  mun. Bălți; 

2.2.4 inițierea, susținerea, promovarea, organizarea, administrarea și desfășurarea activităților 

informaționale, educaționale, instructive, de binefacere pe teritoriul mun. Bălți; 

2.2.5 pomovarea și apărarea drepturilor și intereselor motocicliștilor; 

2.2.6 sporirea accesului la informație, la tehnologiile moderne ale motociclismului; 

2.2.7 desfășurarea activităților pentru dezvoltarea copiilor și tinerilor: activități sportive, training-

uri la diverse tematici, excursii, călătorii ș.a.; 

2.2.8 dezvoltarea și propagarea culturii fizice și sportului; 

2.2.9 pregătirea unor sportivi de performanță în domeniul motosportului; 

2.2.10 participarea la elaborarea și implementarea politicilor municipale privind siguranța 

traficului rutier ș.a.; 

2.2.11 organizarea și desfășurarea întrunirilor cu alte asociații obștești similare din țară și din afara 

acestuia, pentru schimburi de experiență și conlucrare în activități ce țin de scopul 

prezentului Acord. 

 

III. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR 

 

3.1.  Părțile se obligă să-şi onoreze responsabilitățile conform prevederilor prezentului Acord şi 

vor menține un dialog deschis în timpul realizării activităților comune, inclusiv vor comunica 

reciproc despre realizări şi insuccese, consultându-se în privința măsurilor de eficientizare a 

acțiunilor de colaborare.  

În acest sens, 

3.2. Consiliul își asumă următoarele responsabilități: 

3.2.1 pe durata prezentului Acord să asigure colaborarea subdiviziunilor și reprezentanților 

Primăriei mun. Bălți cu Asociația, în corespundere cu principiile menționate în pct. 2.1. și cu 

scopul prezentului Acord; 

3.2.2 să organizeze, în comun cu Asociația, evenimente publice, delegând, în acest sens, 

reprezentanții săi sau ai subdiviziunilor primăriei; 

3.2.3 să promoveze prin sursele proprii de comunicare (pagina-web oficială a primăriei 

www.balti.md și, după caz, paginile-web oficiale ale subdiviziunilor primăriei, paginile 

corespunzătoare în rețelele sociale) evenimentele publice realizate de comun acord, precum și alte 

produse realizate în cadrul Acordului de parteneriat; 

3.2.4 să informeze, în timp util, Asociația, despre imposibilitatea sau deficiențele apărute în 

contextul realizării angajamentelor asumate prin prezentul Acord; 

3.2.5 să participe la elaborarea și implementarea proiectelor și programelor de susținere a 

prezentării tehnicii, evenimentelor sportive, festivalurilor; 

3.2.6 să ofere Asociației suportul necesar în derularea activităților desfășurate în comun, precum: 

suport informativ, spații pentru desfășurarea evenimentelor ș.a., după posibilități; 

3.2.7 să ofere suport logistic și consultativ în înființarea Muzeului motocicletei din municipiul 

Bălți; 

3.2.8 să mobilizeze, după necesitate și alte organizații obștești din municipiu, voluntari și alți 

parteneri, cointeresați, în activități ce reies din scopul prezentului Acord; 

3.2.9 să ofere darea în locațiune a încăperilor din str. Feroviarilor, 39, pentru activitatea asociației, 

cu scutire de plată pentru locațiune pe durata valabilității statutului de utilitate publică, după 

înregistrarea încăperilor în Registrul bunurilor imobile, în modul stabilit de legislația în vigoare; 

3.2.10  să monitorizeze modul în care este administrat bunul situat pe strada str. Feroviarilor, 39, 

mun. Bălți; 

http://www.balti.md/


3.2.11  să monitorizeze implementarea politicilor municipale privind siguranța traficului rutier în 

mun. Bălți; 

3.2.12 să desemneze persoana/ persoanele responsabile de comunicarea cu asociația și 

participarea la activitățile realizate în cadrul Acordului. 

 

3.3. Asociația își asumă următoarele responsabilități: 

3.3.1 să asigure organizarea și desfășurarea evenimentelor publice ce reies din scopul prezentului 

Acord și conform principiilor menționate în pct. 2.1.; 

3.3.2 să asigure identificarea, atragerea, colectarea și alocarea de fonduri și resurse necesare pentru 

desfășurarea activităților prevăzute în prezentul Acord; 

3.3.3 să conlucreze cu Consiliul în vederea înființării Muzeului motocicletei din municipiu Bălți; 

3.3.4 să implice și să mobilizeze voluntari și alte resurse umane, în desfășurarea operativă și 

eficientă a activităților ce reies din prezentul Acord; 

3.3.5 să asigure desfășurarea activităților de informaționale, educaționale, instructive, de 

binefacere, în conlucrare cu cealaltă Parte; 

3.3.6 să asigure desfășurarea de activități comune legate de siguranța traficului rutier în municipiu; 

3.3.7 să asigure desfășurarea, în comun cu Consiliul, a activităților sportive, culturale și 

educaționale pentru locuitorii mun. Bălți; 

3.3.8 să asigure suportul necesar în organizarea ședințelor sau altor activități organizate pentru 

schimburi de experiență, cu alte organizații necomerciale sau actori cointeresați în activitățile ce 

reies din scopul prezentului Acord; 

3.3.9 să nu schimbe destinația ori modul de utilizare a încăperilor menționate, fără acordul 

Consiliului municipal Bălți; 

3.3.10  să coordoneze cu Primăria mun. Bălți, în caz de necesitate efectuarea lucrărilor de reparație 

a încăperilor din str. Feroviarilor, 39 mun. Bălți; 

3.3.11  să nu transmită încăperile spre folosință parțial sau total cu orice titlu unei terțe persoane; 

3.3.12  să prezinte Consiliului raportul pentru activitățile ce reies din prezentul Acord; 

3.3.13  să informeze, în timp util, Consiliul, despre imposibilitatea sau deficiențele apărute în 

contextul realizării angajamentelor asumate prin prezentul Acord; 

3.3.14  să desemneze persoană/ persoane responsabile de comunicarea continuă și participarea la 

activitățile realizate în cadrul Acordului; 

 

IV. TERMENUL ACORDULUI 

4.1. Prezentul Acord capătă putere juridică din momentul semnării lui de către ambele Părți şi este 

valabil pentru o perioadă de 10 (zece) ani de la data încheierii lui, cu posibilitatea prelungirii în 

baza unui acord adițional. 

  

V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

5.1. Pentru neexecutarea prezentului Acord Părțile poartă răspunderea prevăzută de legislația în 

vigoare a Republicii Moldova.  

  

VI. MODALITĂȚILE DE MODIFICARE ŞI ÎNCETARE ALE ACORDULUI 

 

6.1 Prezentul Acord poate fi modificat sau reziliat prin consimțământul ambelor Părți; 

6.2 Rezilierea unilaterală a Acordului poate avea loc ca urmare a nerespectării prevederilor lui 

de către una din Părți sau în cazul în care una din Părți se află în imposibilitate de a continua 

colaborarea. În această situație, Părțile vor anunța, în prealabil, în formă scrisă, despre intenția de 

desfacere a Acordului, cu un preaviz de o lună. 

  



VII. DISPOZIȚII FINALE 

 

7.1 La soluționarea chestiunilor nereglementate prin prezentul Acord, Părțile se călăuzesc de 

legislația în vigoare a Republicii Moldova. 

7.2 Litigiile apărute pe marginea Acordului se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul 

imposibilității de a ajunge la un consens - pe cale judiciară. 

7.3 Prezentul Acord cuprinde ______ pagini și este semnat în 2 exemplare, la data de 

________________, în limba de stat, câte unul pentru fiecare Parte, ambele având aceeași forță 

juridică.  

 

  

 

Consiliul municipal Bălţi 

piaţa Independenței nr. 1 

Mun. Bălţi, RM, MD-3100, 

Tel: 0231-2-64-50 

Cod fiscal: 1007601003161 

 

Primar   

Nicolai GRIGORIȘIN 

 

__________________________________ 

           L.Ș 

 

 

Asociația Obștească  Motoclub „CRAZY 

FROG”, str. 31 august, 20/a  

Mun. Bălţi, RM, MD-3100, 

Tel: 069122550 

Cod fiscal: 1019620005729 

 

Președinte 

Eduard STIȚIUC 

 

__________________________________ 

L.Ș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


