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D E C I Z I E
nr.4 /15 din 29 iunie 2018

Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de colaborare 
privind acordarea asistenţei medicale şi sociale persoanelor 
aflate în dificultate din or. Glodeni şi s. Stîrcea între 
Fundaţia de Binefacere ”Caritas Molodva”şi Consiliul 
orăşenesc Glodeni

în  conform itate cu art. 14, alin. (1), alin. (2) lit. j), art.29, a lin .( l)  lit.n) din Legea Republicii 
M oldova privind adm inistraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, exam inînd proiectul 
Acordului de colaborare privind acordarea asistenţei m edicale şi sociale persoanelor aflate în 
dificultate din or. G lodeni şi s. Stîrcea între Fundaţia de B inefacere ’’Caritas M olodva” şi Consiliul 
orăşenesc G lodeni, în  scopul oferirii servicii de asistenţă şi îngrijire m edicală şi socială la 
dom iciliu, persoanelor cu boli incurabile şi cronice, persoanelor cu dizabilităţi şi bătrânilor 
singuratici cu surse m inim e de existenţă,-

1. Se aprobă proiectul A cordului de colaborare privind acordarea asistenţei m edicale şi sociale
persoanelor aflate în  dificultate din or. G lodeni şi s. S tîrcea între Fundaţia de Binefacere 
’’Caritas M olodva” şi Consiliul orăşenesc G lodeni, conform  anexei.

2. Se îm puterniceşte prim arul or. G lodeni dna Stela O N U ŢU  să sem neze A cordul de colaborare
privind acordarea asistenţei m edicale şi sociale persoanelor aflate în  dificultate din or. 
G lodeni şi s. Stîrcea.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie com isiilor consultative de 
specialitate pentru  învăţăm înt, sănătate publică, cultură, am enajare şi protecţie social 
(preşedinte dl. Iurie Evteev) şi pentru drept şi d isciplinăţpreşedinte -  R au Andrei).

Au votat: 18

Consiliul orăşenesc Glodeni DECIDE:

Pentru - 18 contra - 0 s-au abţinut -0

Preşedintele şedinţei Consiliului orăşănesc Ştepa Boris

Conform originalul

Secretarul Consil Svetlana Subţire

Svetlana Subţire, secretarul consiliului

mailto:primaria_glodeni@mail.md
mailto:primaria_dodeni@mail.md


Anexa la
decizia Consiliului orăşenesc Glodeni

ACORD DE COLABORARE

or. Glodeni « » ___________2018

Consiliul orăşenesc Glodeni, în persoana primarului oraşului Glodeni dnei Stela Onuţu, acţionînd 

în baza Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 436 -XVI din 28.12.2006, numit 

în continuare Partea 1, pe de o parte, şi Fundaţia de Binefacere ’’Caritas Moldova”, în persoana directorului 

dlui Andrei Bolocan, acţionînd în baza Statutului, numit în continuare Partea 2, pe de altă parte, au încheiat 

prezentul acord privind următoarele:

1. OBIECTUL ACORDULUI

1.1. Prezentul Acord se încheie în scopul colaborării între cele două părţi semnatare în legătură 

cu acţiunile caritabile iniţiate şi organizate de către Fundaţia de Binefacere ’’Caritas Moldova”;

1.2. Fundaţia de Binefacere ’’Caritas Moldova” va organiza în beneficiul persoanelor cu boli 

incurabile şi cronice, persoanelor cu dizabilităţi şi bătrânilor singuratici cu surse minime de existenţă 

activităţi caritabile conform Statutului Fundaţiei de Binefacere ’’Caritas Moldova din 17 februarie 

2015” prezentate anterior.

1.3. A dm inistraţia  publică locală de nivelul unu G lodeni va susţine prin  im plicarea activă 

a reprezentanţilor săi, colaboratori etc., acţiunile Fundaţiei de B inefacere ’’Caritas M oldova”; 

prezentate anterior în  localitatea or. G lodeni şi s. Stîrcea.

1.4. Conform prezentului Acord, Părţile se angajează:

să unească resursele educaţionale, intelectuale, organizatorice şi juridice pentru atingerea 

obiectivelor comune în domeniul asistenţei medicale şi sociale persoanelor aflate în dificultate din or. 

Glodeni şi s. Stîrcea;

2. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
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2.1. Pentru realizarea obiectului, fiecare parte va îndeplini urm ătoarele atribuţii: 

Consiliul orăşenesc Glodeni, în persoana primarului:

2.1.1. V a sprijini acţiunile social-caritabile iniţiate de Fundaţia de B inefacere ’’Caritas 

M oldova” .

2.1.2. V a colabora şi se va im plica la activităţile social-caritabile organizate de Fundaţia 

de B inefacere ’’C aritas M oldova”, V a transm ite Fundaţiei de B inefacere ’’Caritas 

M oldova” , o listă cu num ele personalului care urm eaza să se im plice în  acţiunile social- 

caritabile pe care decide să le susţină.



2.1.3. V a pune la d ispoziţia Fundaţiei de B inefacere ’’C aritas M oldova” o lista cu num ele 

persoanelor ce urm eaza a beneficia de acţiunile caritabile ale acesteia.

2.1.4. V a oferi, în  spirit de parteneriat.

2.1.5. V a contribui la prom ovarea m isiunii Fundaţiei de B inefacere ’’Caritas M oldova”, 

în  rândul com unităţii locale şi nu num ai.

Fundaţia de Binefacere ”Caritas Moldova” în persoana directorului:

2.2.1. V a efectua toate dem ersurile necesare in vedere indeplinirii obiectivului stabilit în 

prezentul acord.

2.2.2. V a stabili o persoană responsabilă pentru coordonarea acţiunilor.

2.2.3. V a asigura un m ediu adecvat pentru desfăşurarea activităţii de către voluntarii în 

teritoriu.

2.2.4. V a incheia parteneriate cu alte organizaţii, contracte de voluntariat, contracte de 

sponsorizare, precum  si oricare alte angajam ente necesare in vedere realizării 

acţiunilor caritabile.

Obligaţii Comune:

2.3.1. Părţile sem natare se angajeazăsă se inform eze reciproc, perm anent, asupra m ersului 

colaborării.

2.3.2. Părţile se vor im plica activ în  prom ovarea reciprocă a im aginii partenerului.

2.3.3. Părţile vor păstra confidenţialitatea tuturor datelor furnizate între ele.

3. DURATA ACORDULUI

3.1. A cord este valabil pana la finalizarea activitatilor reprezentând obiectul acestuia, cu 

incepere de la data sem nării sale de către am bele parti.

3.2. Prezentul Acord, poate fi suspendat:

- prin acordul scris al părţilor;

- în alte cazuri prevăzute de lege.

4. ÎNCETAREA ACORDULUI 

4.1 .Raporturile contractuale încetează:

4.1.1. prin acord com un al părţilor, consem nat în tr-un act adiţional;

4.1.2. prin denunţare unilaterală din partea oricărei părţi sem natare, atunci când 
aceasta consider că interesul său o im pune, cu respectarea unui preaviz de 
15 (cincisprezece) zile calendaristice;



4.1.3. deplin drept, în  cazul în care părţile nu îşi respect obligaţiile asum ate, fără 
orice altă form alitate;

4.1.4. în  cazul în  care realizarea obiectului A cordului devine im posibilă din 
m otive independente de voinţa părţilor;

4.1.5. în  caz de forţă majoră.

5. DISPOZIŢII FINALE

5.1. Orice acord al Părţilor de a modifica sau completa condiţiile prezentului Acord are putere în 
cazul în care, acestea sunt expuse în forma scrisă, semnate de ambele Părţi şi ştampilate.

5.2. A cordul este în tocm it în  două exem plare, avînd aceiaşi putere jurid ică.

5.3. P rezentul A cord în tră în vigoare la data sem nării lui de către părţi.
5.4. P rezentul A cord a fost încheiat astăzi,___________ , în  2 (două) exem plare originale,

cite unul pentru  fiecare parte.

Primăria oraşului Glodeni

Adresa juridică : or. G lodeni, str. Suveranităţii, 4

Rechizitele bancare:
IDNO: 1007601002500
M F Trezoreria de Stat
IBAN: M D 76TR PD A M 142320A 10584A A
Tel 0 (249) 2-38-35
Fax: 0 (249) 2-27-46

___________  Stela Onuţu

(funcţia, semnătura, numele)

Fundaţia de Binefacere Caritas Moldova

Adresa juridică : mun. Chisinau,str.Gheorghe

Asachi 30/1, MD-2028

IDNO: 1015620003945 
BC Mobiasbanca Groupe Société Generale SA 
M D 89M 02224A S V 46427047100 
Tel. / Fax: 0 (22) + 373 22 29 31 49

___________ Andrei Bolocan

(funcţia, semnătura, numele)

L.Ş. L.Ş.


