
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA

PECnyEJIHKA MOJIROBA

PAMOHHbffl COBET 
JIEOBA

DECIZIA NR. 5.19
din 10.12.2020

PROIECT 

or. Leova

„ Cu privire la acceptarea primirii în proprietate 
a bunurilor mobile,,

în temeiul art.43 alin. (1) lit. t) al Legii privind administraţia publică locală ( nr,436-XVI 
din 28.12.2006), Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003, Legii cu privire la 
serviciile sociale, nr.123 -  XVIII din 18.06.2010, prevederilor Convenţiei ONU cu privire la 
protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ratificată de către Republica Moldova prin 
Legea nr. 166 -  XVIII din 09.07.2010, în baza p.l 0 a Deciziei nr. 3 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi din 16.02.2017, a Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea serviciului social „Echipa Mobilă,, şi a Standartelor minime de calitate aprobat prin 
decizia Consiliului Raional Leova nr.2.6 din 18.04.2019, Consiliul Raional Leova;

D E C I D E :
1. Se acceptă primirea în proprietatea Consiliului Raiona 
Socială şi Protecţia Familiei din proprietatea A.O „Armonie Plus” 
de 253626.2 (două sute cincizeci şi trei mii şase sute douăzeci şi şase 
din Autoturism DACIA Logan MCV Ambiance II SL Plus 1.0 SC 
cu nr. de înmatriculare WMM677(contractul de donaţ 
donaţie nr.2).
2. Se deleagă dl. Sergiu Postică, şeful Direcţiei Asistenţă 
dreptul de a semna Contractele de donaţie a bunurilor.
3. Se pune în sarcina dl.Sergiu Postică, şef DAS PF Leova să a i 
primire a bunurilor.
4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui 
Pritcan.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului Raional

Leova în gestiunea Direcţiei Asistenţă 
a bunurilor mobile în sumă 
lei 20 bani) lei care constau 
3 CP, anul producerii 2019, 
alte bunuri (contractul de

Secretarul 
Consiliului raional

nr. 1) şi

Socială şi Protecţia Familiei Leova, cu 

nstitue comisia de predare -  

raionului Leova, dl Nicolae

Elena Copoţ



CONTRACT DE DONAŢIE 
nr. 01 din 10.12.2020

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:
1.1 Asociaţia Obştească pentru Asistenţă şi Dezvoltare „ARMONI
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 10.08.2018, IDNO 101 
oraşul Leova, str. Mihai Eminescu nr. 34, ap. 7, reprezentat^ prin Adria: 
calitate de Donator,

E PLUS”, înregistrată la 
8620003614, cu sediul în 

na Guiban, preşedinte, în

PREAMBUL
A. Donaţia are loc în contextul implementării proiectului |,Servicii s 

parteneriat durabil dintre societatea civilă şi guvern”, finanţat de UNI
de Grantintermediul COMISIEI EUROPENE în baza Contractului 

27.12.2017 semnat între FUNDAŢIA SOROS-MOLDOVA şi 
EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA, cu perioada de im 
31.01.2021;

B. Donatorul deţine automobilul procurat din resurse financiare neram 
Contractului de grant nr. G14928 din 28.01.2019 semnat între FUNDA 
IDNO 1019620011009 şi Donator.

C. Donaţia are loc în conformitate cu punctul 7.5 din Anexa II al con 
2017/394-358 din 27.12.2017 semnat între FUNDAŢIA SOROS-MOI 
UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA -  Condiţiile gener 
de granturi finanţate de UNIUNEA EUROPEANĂ pentru acţiuni ext 
altfel în descrierea proiectului, echipamentele, vehiculele şi consu 
proiectului se transferă către beneficiarii finali ai acţiunii, cel târziu la

pciale mai bune printr-un 
UNEA EUROPEANĂ prin 
numărul 2017/394-358 din 

DELEGAŢIA UNIUNII 
plementare 01.02.2018 -

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
2.1 Donatorul donează Donatarului cu titlu gratuit, automobilul în val 

conform specificaţiilor din Anexa prezentului contract.
2.2 Donaţia în prezentul contract este condiţionată. Condiţia suspensivă es 

a fi executată cumulativ:
2.2.1 realizarea scopului de utilitate publică „prestarea serviciilor 

/copiilor din grupuri vulnerabile de către specialisti”, prin folo|s 
Donatar, a automobilului donat, în mod exclusiv pentru serv 
Leova”, creat şi dezvoltat cu suportul Donatorului, dar im 
Donatar, pe o perioadă de 5 ani;

2.2.2 netransmiterea dreptului de proprietate sau oricăriii alt atribut 
(folosinţă, posesie, dispoziţie) către terţi, pe o perioadă de 5 ani

ie a Familiei Leova (în
str. Independenţei nr. 3,

şt
1.2 Consiliul raional Leova, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Pirotebţie
continuare DASPF), IDNO 1007601011320, cu sediul în oraşul Leova 
reprezentat de şeful DASPF Sergiu Postică, în calitate de Donatar,
împreună denumite Părţi, au încheiat prezentul contract prin) care au negociat următoarele clauze 
contractuale:

oursabile obţinute în baza 
FIA SOROS-MOLDOVA,

Tactului de grant numărul 
JDOVA şi DELEGAŢIA 
ale aplicabile contractelor 

srne: Dacă nu se specifică 
mobilele plătite de bugetul 

trimiterea raportului final.

oare de 173402,03 MDL,

e una complexă şi urmează

persoanelor cu dizabilităţi 
irea şi exploatarea pe către 

iciul social „Echipa mobilă 
plementat în continuare de

al dreptului de proprietate
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2.3 Perioada de folosire şi exploatare de către Donatar a bunului donat, după expirarea termenului de 
realizare a condiţiei suspensive indicat la pct. 2.2 din prezentul contract, va constitui partea 
excedentă de atingere a scopului donaţiei.

2.4 Condiţia suspensivă este instituită în interesul Donatorului şi a FUNDAŢIE] SOROS- 
MOLDOVA. Anume aceste entităţi vor avea dreptul de a cere Donatarului îndeplinirea condiţiei 
suspensive indicate ta pct. 2.2 din prezentul contract, precum şi au dreptul de a invoca şi pretinde 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a acesteiă. Tot aceste entităţi au dreptul de a 
invoca şi prezenta probe privind neexecutarea sau executarea neccrespunzătoare a condiţiei 
suspensive, colectate de la terţi şi/sau beneficiari a serviciujui social „Echipa mobilă Leova”.

2.5 Dreptul de proprietate asupra automobilului se transmite de la Donator către Donatar, din 
momentul semnării prezentului contract şi actului de primire-predare a

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
3.1. Donatorul se obligă:

3.1.1 să transmită gratuit în proprietatea Donatarului automobilul c 
contract în decurs de 10 zile din momentul semnării contractul

acestuia.

e este obiectul prezentului 
ui;

3.1.2 să solicite Donatarului să execute condiţia suspensivă, iar în caz de neexecutare sau

3.1.3
3.1.4

executare necorespunzătoare a acesteia, să solicite Donatarului 
să nu intervină în mod abuziv asupra drepturilor Donatarului; 
să monitorizeze modul de folosinţă al autoturismului, iar în
abateri va notifica în scris despre acestea atât Donatarul, cât şi FUNDAŢIA SOROS-
MOLDOVA în calitate de donator de grant în con 
bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea

restituirea automobilului;

caz de identificare a unor

textul proiectului „Servicii sociale mai 
civilă şi guvern”;

sau afiliate acesteia; 
a alegeri sau a rezultatelor

3.2 Donatarul se obligă:
3.2.1 să utilizeze automobilul exclusiv în scopul prestării serviciului social „Echipa mobilă

Leova” -  serviciu creat şi dezvoltat de Donator, cu suportul FUNDAŢIEI SOROS
MOLDOVA şi a UNIUNII EUROPENE şi nici înjr-un caz, pentru:

® uz personal de către personalul Serviciului social „Echipa mobilă Leova” sau alte 
persoane din cadrul instituţiei care reprezintă Donatarului

© influenţarea procesului de înregistrare a participanţilor 
acestor alegeri;

® desfăşurarea pe ascuns a oricărui gen de sondaje (analize, ştudii, cercetări), de activităţi 
sau propagande politice;

© desfăşurarea unor activităţi interzise pe teritoriul Republicii Moldova sau fără 
permisiune oficială (în formă de licenţă sau oricare altă 
Republicii Moldova ca fiind necesară pentru djesfăşurarea

@ în alte scopuri (oricare ar fi ele) decât cel de realizare 
mobilă Leova”;

să restituie Donatorului automobilul. în cazul în care acesta e 
cap. II şi la pct. 3.2.1 din prezentul contract; 
să reacţioneze prompt şi imediat în cazul în care Donatorul 
SOROS-MOLDOVA sau alţi terţi, somează Donatarii 
automobilului în conformitate cu scopul indicat în prezentul 
răspundere persoanele vinovate de acest fapt;

3.2.2

3.2.3

ormă), stabilită de legislaţia 
acestor activităţi;
a Serviciului social „Echipa

ste folosit contrar scopului la

reprezentanţii FUNDAŢIEI 
despre faptul nefolosirii 

tontract, precum şi să tragă la
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3.2.4 să raporteze anual Donatorului, până la data de 31 ianuarie a anului următor, despre starea 
tehnică a automobilului, precum şi despre activităţile din cadrul serviciului social „Echipa 
mobilă Leova”, în care a fost exploatat automobilul;1

3.2.5 să păstreze însemnele vizuale ale finanţatorilor - FUNDAŢIA SOROS-MOLDOVA şi
U N IU N EA  EUROPEANĂ, lipite pe automobilul;

3.2.6 să asigure buna funcţionare, întreţinerea şi repararea automobilului doar la centrele 
autorizate, pentru menţinerea acestuia în stare funcţională conform condiţiilor tehnice de 
exploatare normală;

3.2.7 să folosească automobilul în condiţii de securitate (ce include, dar nu se limitează la 
păstrarea acestora în încăperi dotate cu sistem de alarmă, alte condiţii ce asigură păstrarea 
intactă a bunurilor);

3.2.8 să asigure răspunderea civilă auto a tuturor pejrsoanelor Ăe urmează să exploateze 
automobilul;

i

3.2.9 să desemneze doar persoane care dispun de dreptul exclusiv de conducere şi care au o 
experienţă de cel puţin 3 ani în acest sens, pentru exploatarea automobilului,

3.2.10 să plătească toate impozitele aferente deţinerii şi exploatării automobilului, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare;

3.2.11 să recepţioneze de la Donator automobilul şi ulterior în bază prezentului contract şi actului 
de primire-predare semnat de părţi, să ţină automobilul primit la evidenţă contabilă, în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;

3.2.12 să informeze Donatorul despre sistarea (încetare, suspendare, întrerupere) activităţii 
Serviciului social „Echipa mobilă Leova”, pentru care a fost donat automobilul şi să 
comunice imediat decizia luată în acest sens de Donatar, dar nu mai târziu de 30 de zile de 
la emiterea acesteia, precum şi să întreprindă următoarele conduite, după caz:
3.2.12.1 în cazul în care activitatea Serviciului social „Echipa mobilă Leova”, va fi sistată 

pînă la expirarea termenului existenţei condiţiei susppnsive indicate la pct. 2.2 din 
prezentul contract, Donatarul va fi obligât să restituie automobilul Donatorului.

3.2.12.2 în cazul în care activitatea Serviciului social „Echipă mobilă Leova”, va fi sistată 
după expirarea termenului existenţei condiţiei suspensive indicate la pct. 2.2 din 
prezentul contract, Donatarul va fi obligât să folosească automobilul pentru un alt 
serviciu social care este în desfăşurare şi să informeze Donatorul, despre sistarea 
serviciului social iniţial şi folosirea automobilului pCntru un alt serviciu social.

3.2.12.3 în cazul în care activitatea Serviciului social „Echipa mobilă Leova”, va fi sistată 
după expirarea termenului existenţei condiţiei suspensive indicate la pct. 2.2 din 
prezentul contract, iar Donatarul nu va âvea în desfăşurare un alt serviciu social, 
acesta este obligat să restituie Donatorului automobilul.

IV. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
4.1 Donatarul va fi responsabil pentru neexecutarea sau executarea neiorespunzătoare a obligaţiilor 

contractuale, ce contravin scopului şi condiţiei suspensive indicate în pct. 2.2 din prezentul 
contract.

4.2 Prezentului contract încetează în următoarele cazuri:
4.2.1 Acordul comun al părţilor care va fi încheiat pînă la expirarea termenului indicat la pct. 2.2 

din prezentul contract, unde Donatarul va restitbi Donatorului automobilul, în termen de 
10 zile calendaristice de la semnare acordului.

4.2.2 Rezoluţiunea contractului din iniţiativa unei părţi prin declaraţie, poate fi invocată în orice 
moment, în condiţiile neexecutării sau executării necbrespunzătoare a obligaţiilor3



contractuale. în acest caz, Donatarul va restitui Donatorului automobilul, în termen de 10 
zile calendaristice de la momentul recepţiei declaraţiei de rezoluţiune.
4.2.2.1 în cazul în care Donatorul a declarat rezoluţiunea prezentului contract, iar 

Donatarul nu transmite automobilul în termenul indicat la pct. 4.2.2, primul are 
dreptul să calculeze o penalitate în mărime de 100 H4DL, pentru fiecare zi de 
întârziere, dar nu mai mult decît valoarea de procurare a automobilului de la 
vânzătorul de retail (dealerul auto oficial din Republica Moldova).

4.2.2.2 în cazul în care Donatorul a declarat rezoluţiunea prezentului contract, iar 
automobilul este defect dar poate fi reparat, Donatarul va avea obligaţia de a restitui 
automobilul defect şi să achite contra-valoarea serviciilor de reparaţie auto, precum 
şi cheltuielile aferente reparaţiei, în termenul indicat la pct. 4.2.2 din prezentul 
contract.

4.2.23 în cazul în care Donatorul a declarat rezoluţiunea prezentului contract, iar 
automobilul este defect şi nu poate fi reparat, Donatarul va avea obligaţia de a 
restitui contra-valoarea de piaţă a acestuia, în termenul indicat la pct. 4.2.2 din 
prezentul contract. Valoarea de piaţă a automobilului, se stabileşte de un expert din 
domeniu angajat de către donator în baza actului de expertiză, prin media aritmetică 
a preţului solicitat de terţi vînzători, în 3 oferte de referinţă, privind vânzarea a unui 
bun mobil similar. Ofertele de referinţă se identifică exclusiv de Donator, prin orice
modalitate considerată a fi obiectivă de către acesta, ghidându-se în baza

|
principiului de bună-credinţă.

4.3 Pentru toate situaţiile specificate în prezentul capitolj fie în situbţia acordului de încetare a 
contractului, fie în situaţia de rezoluţiune a acestuia, părţile vor întocmi un act de prjmire-predare 
prin care vor confirma predarea şi recepţia automobilului şi/sau a sumelor băneşti calculate după 
caz şi vor informa în mod obligatoriu în scris, în termen de 7 zilfe calendaristice FUNDAŢIA 
SOROS-MOLDOVA.

V. FORŢA MAJORA
i

5.1 Partea contractantă care invocă forţa majoră, o poate face opozabţl 
informării în cel mult 5 zile de la apariţia acesteia, adăugând o 
competente, care să certifice realitatea şi exactitatea cauzei.

ă celeilalte părţi cu condiţia 
confirmare a unor autorităţi

VI. LITIGII
VI. 1 Litigiile dintre părţile contractante, se soluţionează pe cale am

în termen de 30 de zile de la somarea expediată de Donator şi recep 
VI.2 în cazul în care litigiile nu vor fi rezolvate pe calp amiabilă,

judecătoreşti competente.

iabilă prin negocieri şi discuţii,
ţionată de Donatar.
vor fi soluţionate de instanţele

VII. DISPOZIŢII FINALE
VII. 1 Prezentul contract este încheiat exclusiv între Donator şi Donatar, 

contra-semnarea acestuia de către alte entităţi juridice sau Agenţiâ 
VII.2 Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru 

juridică.

fără a fi necesară avizarea sau 
Achiziţii Publice, 
fiecare parte, cu aceeaşi forţă

DONATOR
- —  ■

—

DONATAR
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