
ACT DE PREDARE-PRIMI RE 
din -------------------------------------------------------------------------------- .------------------------

Ia contractul de donaţie nr. 1 din 10.12.2020

Asociaţia Obştească pentru Asistenţă şi Dezvoltare „ARMONIE PLUS’
Justiţiei al Republicii Moldova la data de 10.08.2018, IDNO 1018620003614, 
str. Mihai Eminescu nr. 34, ap. 7, reprezentată prin Adriana Guiban, preşedinte, 
şi
Consiliul raional Leova, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Farţiiliei Leova (în continuare 
DASPF), IDNO 1007601011320, cu sediul în oraşul Leova, str. Independenţei 
DASPF Sergiu Postică, în calitate de Donatar, 
împreună denumite Părţi,
Au încheiat prezentul act cu privire la următoarele:

înregistrată la Ministerul 
cu sediul în oraşul Leova, 
în calitate de Donator,

i nr. 3, reprezentat de şeful

în conformitate cu prevederile Contractului de donaţie nr. 1 din 10.12 
Donatarul preia automobilul conform următoarelor specificaţii:

2020, Donatorul predă, iar

Obiectul predat Rezultatu controlului de recepţie

Autoturism Dacia Logan MCV Ambiance II SL Plus 1.0
SC 73 CP, MT 5, anul producerii 2019, culoarea exterioară 
alb nemetalizat, cu nr WMM 677

Valoarea de procurare: 173 402.03 MDL

Valoarea de bilanţ: 153 716.59 MDL

Kilometrajul de pe odometru: 19661

Automobi 
Certificat 
19031085. 
Nr. moton 
Nr. carose 
UU1K522 
Anul de fe 
Culoarea:

ul se află în stare bună 
le înmatriculare
5,
hui: B4DG409R005476 
riei:
0264143065, 
bricaţie: 2019 
Alb

2. Donatarul confirmă primirea automobilului conform specificaţiilor menţionate şi că ca folosi 
automobilul în conformitate cu specificaţiile tehnice corespunzătoare.

3. Donatarul nu are pretenţii la starea obiectului primit şi va supojta toate cheltuielile pentru 
înregistrarea dreptului de proprietate asupra automobilului.'

PĂRŢILE:
DONATOR DONATAR

Asociaţia Obştească pentru Asistenţă şi 
Dezvoltare „ARMONIE PLUS”
IDNO 1018620003614
cu sediul în or. Leova, str. M. Eminescu nr. 34/7 
reprezentată de Adriana Guiban, preşedinte 
DATE BANCARE:
1BAN: MD46M1000000002251218568 
Cod Fiscal: 1018620003014 
Numele băncii: „Mpldincombank” SA, Leova, 
MOLDMD2X3 18

Consiliul raional S 
Asistenţă Socială ş 
IDNO 1007601011 
cu sediul în or. Leo 
reprezentat de Serg 
DATE BANCARE 
IBAN: MD57TRPT 
Cod fiscal: 100760 
Numele băncii: MF 
Cod bancar: TREZ

leova, prin Direcţia 
i Protecţie a Familiei
120
va, str. Independenţei nr. 3 
u Postică, şef DASPF

)BA350000001479400 
011320

-Trezoreria de Stat,
VID2X

ADRIANA GUIBAN

L.Ş.

SERGfrj POSTlC

----------------,--------------------------

Ă

L.Ş.
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A s o c ia ţ ia  O b ş t e a s c ă  p e n tr u  A s is te n ţă  şi 
D e z v o l ta r e  „ A R M O N I E  P L U S ”
IDNO 1018620003614
cu sediul în or. Leova, str. M. Eminescu nr. 34/7 
reprezentată de Adriana Guiban, preşedinte 
DATE BANCARE:
IBAN: MD46M1000000002251218568 
Cod Fiscal: 1018620003014 
Numele băncii: „Moldincombank” SA, Leova, 
MOLDMD2X318

C o n s i l iu l
Asistenţă
IDNO 100 
cu sediul îi 
reprezenta 
DATE BA 
IBAN: ML 
Cod fiscal 
Numele bs 
Cod banca

•aional L eo  
Socială şi P
760101132( 
i or. Leova, 
de Sergiu 

NCARE: 
)57TRPDB 
10076010 

ncii: MF-T 
r: TREZMI

va, p r in  D ire c ţ ia  
rotecţiie a Familiei
)
str. Independenţei nr. 3 
Estică, şef DASPF

A350000001479400 
1320

•ezoreria de Stat,
)2X

A D R I A N A  G U I B A N

L.Ş.

S E R G I U POSTICĂ

L.Ş.
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£ PLUS”, înregistrată la 
1018620003614,cu sediul

CONTRACT DE DONAŢIE
nr. 2 din 10.12.2020

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:
1.1 Asociaţia Obştească pentru Asistenţă şi Dezvoltare „ARMON1

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 10.08.2018,1DNO 
în oraşul Leova, str. Mihai Eminescu nr. 34. ap. 7, reprezentată prin Aţlriana Guiban, preşedinte 
în calitate de Donator, 
şi

1.2 Consiliul raional Leova, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Leova (în
continuare DASPF), IDNO 1007601011320, cu sediul în oraşul Leovă, str. Independenţei nr. 3, 
reprezentat de şeful DASPF Sergiu Postică, în calitate de Donatar, 
împreună denumite Părţi, au încheiat prezentul contract prin care au negociat următoarele clauze 
contractuale:

PREAMBUL
A. Donaţia are loc în contextul implementării proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un 

parteneriat durabil dintre societatea civilă şi guvern”, finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin 
intermediul COMISIEI EUROPENE în baza Contractului de Grant 
27.12.2017 semnat între FUNDAŢIA SOROS-MOLDOVA si

numărul 2017/394-358 din 
DELEGAŢIA UNIUNII 

EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA, cu perioada de implementare 01.02.2018 - 
31.01.2021;

B. Donatorul deţine bunul mobil procurat din resurse finapciare nerambursabile obţinute în baza 
Contractului de grant nr. G14928 din 28.01.2019 semnat între FUNDAŢIA SOROS-MOLDOVA, 
IDNO 1019620011009 şi Donator.

C. Donaţia are loc în conformitate cu punctul 7.5 din Anexa II al contractului de grant numărul 
2017/394-358 din 27.12.2017 semnat între FUNDAŢIA SOROS-MOLDOVA şi DELEGAŢIA 
UNIUNII EUROPENE ÎN REPUBLICA MOLDOVA -  Condiţiile geperale aplicabile contractelor 
de granturi finanţate de UNIUNEA EUROPEANĂ pentru acţiuni externe: Dacă nu se specifică 
altfel în descrierea proiectului, echipamentele, vehiculele şi consumabilele plătite de bugetul 
proiectului se transferă către beneficiarii finali ai acţiuniil cel târziu Ifi trimiterea raportului final.

valoare de 80224,17 MDL,
II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
2.1 Donatorul donează Donatarului cu titlu gratuit, bunuri mobile în 

conform specificaţiilor din Anexa prezentului contract.
2.2 Donaţia în prezentul contract este condiţionată. Condiţia suspensivă dste una complexă şi urmează 

a fi executată cumulativ:
2.2.1 realizarea scopului de utilitate publică prestarea serviciilor persoanelor cu dizabilităţi 

/copiilor din grupuri vulnerabile de către specialişti”, prin folosirea şi exploatarea pe către 
Donatar, a bunului mobil donat, în mod exclusiv pentru serviciul social „Echipa mobilă 
Leova”, creat şi dezvoltat cu suportul Donatorului, dar irpplementat în continuare de 
Donatar, pe o perioadă de 5 ani;

2.2.2 netransmiterea dreptului de proprietate sau oricărui alt atribut al dreptului de proprietate 
(folosinţă, posesie, dispoziţie) către terţi, pe o peţioadă de 5 ani.
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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 ş. FUNDAŢIEI SOROS- 
MOLDOVA. Anume aceste entităţi vor avea dreptul de a cere Donatarului îndeplinirea condiţiei 
suspensive indicate la pct. 2.2 din prezentul contract, precum  şi au dreptul de a invoca şi pretinde 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a acesteia. 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 serviciului social „Echipa mobilă Leova”.

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

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 
3.1. Donatorul se obligă:

3.1.1

3.1.2

3.1.3

să transmită gratuit în proprietatea Donatarului bunul mobil o 
contract în decurs de 10 zile din momentul semnării contractulu 
să solicite Donatarului să execute condiţia suspensivă, iar 
executare necorespunzătoare a acesteia, să solicite Donatarului 
să nu intervină în mod abuziv asupra drepturilor Donatarului;

e este obiectul prezentului 
i;

caz de neexecutare sau 
restituirea bunului mobil;

in

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

Leova” -  serviciu creat şi dezvoltat de Donator, cu supoitul FUNDAŢIEI SOROS- 
MOLDOVA şi a UNIUNII EUROPENE şi nici într-un caz, peptru:
® uz personal de către personalul Serviciului social „Echipa mobilă Leova” sau alte 

persoane din cadrul instituţiei care reprezintă Donatarului şau afiliate acesteia;

® influenţarea procesului de înregistrare a participanţilor la alegeri sau a rezultatelor 
acestor alegeri;

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

© desfăşurarea unor activităţi interzise pe teritoriul Republicii Moldova sau fără 
permisiune oficială (în formă de licenţă sau oficare altă formă), stabilită de legislaţia 
Republicii Moldova ca fiind necesară pentru desfăşurarea;

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

să restituie Donatorului bunul mobil, în cazul în câre 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 Donatarul despre faptul nefolosirii bunului 
mobil în conformitate cu scopul indicat în prezentul conţract, precum şi să tragă la 
răspundere persoanele vinovate de acest fapt;
să păstreze însemnele vizuale ale finanţatorilor: - FUNDAŢIA SOROS-MOLDOVA şi 
UNIUNEA EUROPEANĂ, lipite pe bunul mobil;

3.2.2

3.2.3

3.2.4

acestor activităţi;

Serviciului social „Echipa

te folosit contrar scopului la

reprezentanţii FUNDAŢIEI
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