REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA COMUNEI STĂUCENI

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ
ПРИМЭРИЯ КОММУНЫ СТЭУЧЕНЬ
PROIECT

DECIZIE
din _________________________ 2021

nr.

__________
Cu privire la aprobarea Acordului
de colaborare între Primăria com. Stăuceni
și Asociația Obștească „Fotbal Club Stăuceni”
În scopul consolidării relațiilor de colaborare între sectorul nonguvernamental și Primăria comunei Stăuceni, precum și pentru a susține
practicarea sportului de către locuitorii comunei, având în vedere demersul
Asociației Obștești „Fotbal Club Stăuceni”, în conformitate cu prevederile art.
5 alin. (4), (5), art. 21, art. 23 din Legea nr. 86 din 11.06.2020 cu privire la
organizațiile necomerciale, art. 7 din Legea nr. 330 din 25.03.1999 cu privire
la cultura fizică şi sport, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. j) și art. 19 alin. (3) din
Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală,
Consiliul comunal Stăuceni DECIDE:
1. Se aprobă Acordul de colaborare între Primăria comunei Stăuceni și
Asociația Oștească „Fotbal Club Stăuceni” din comuna Stăuceni, conform
prevederilor Anexei, parte integranta a prezentei decizii.
2. Se deleagă Primarului comunei Stăuceni, dlui Alexandr Vornicu,
dreptul de a semna Acordul de colaborare prevăzut în pct. 1 al prezentei
decizii.
3. Activitățile ce pot fi desfășurate prin cooperare se vor realiza în
conformitate cu responsabilitățile asumate de către părți, suportul din partea
autorității publice locale fiind în limita alocaţiilor bugetare aprobate în acest
scop prin decizia Consiliului local al comunei Stăuceni.
4. Executarea prezentei Decizii se pune în seama Primarului comunei
Stăuceni, dlui Alexandr Vornicu.
5. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii se pune în seama
Comisiei pentru educaţie, cultură, tineret şi sport, ocrotirea sănătăţii
(Preşedinte, dl Lilian Pereu).
Președintele şedinţei
CONTRASEMNAT:

Secretar al Consiliului local

Elena Buga

Anexă la
Decizia Consiliului comunal Stăuceni
Nr. _______din _______________2021

ACORD DE COLABORARE
ÎNTRE: PRIMĂRIA COMUNEI STĂUCENI
ȘI
ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ „FOTBAL CLUB STĂUCENI”

Aprobat:
Prin decizia Primăria comunei Stăuceni

Nr. __/__ din ________________ 2021

Aprobat:
Prin decizia A.O. „Fotbal Club Stăuceni”
Nr. 2 din 26.11.2020

Stăuceni, 2021

Primăria comunei Stăuceni (în continuare - Primăria), situată pe
adresa: mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str. Mateevici nr. 13, cod fiscal
1007601009990, cont bancar TREZMD2X, Ministerul Finanțelor, Trezoreria de
Stat, reprezentată de către Alexandr VORNICU, Primar al comunei Stăucnei;
și
Asociația Obștească A.O. „Fotbal Club Stăuceni” (în continuare
Asociație), adresa: mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str. Unirii nr. 20/2, ap. 173,
cod fiscal 32702934, înregistrată la Ministerul Justiției Republicii Moldova,
Dispoziția nr. 285 din 24.12.2007 „Cu privire la înregistrarea Statutului
organizației obștești Fotbal Club Stăuceni”, în persoana Președintelui Vasile
Cantarji;
Preambul
Primăria comunei Stăuceni și A.O. „Fotbal Club Stăuceni”, denumite în
continuare „Părți”,
Activând în conformitate cu:
a. Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din
28.12.2006;
b. Legea cu privire la cultura fizică şi sport nr. 330 din 25.03.1999;
c. Regulamentul FMF cu privire la înregistrarea echipelor de fotbal pe
teritoriul RM;
d. Legii nr. 86 din 11.06.2020 cu privire la organizațiile necomerciale;
e. Hotărârii Guvernului nr. 1552 din 04.12.2002 pentru aprobarea
Normelor financiare pentru activitatea sportivă.
Exprimând dorința de a stabili un parteneriat viabil, transparent, eficient și
de lungă durată;
Reafirmând susținere reciprocă în implementarea strategiilor naționale și
locale, a planului de acțiuni privind promovarea și dezvoltarea fotbalului la nivel
local prin organizarea de acţiuni, evenimente, competiţii fotbalistice, care au
drept scop dezvoltarea şi popularizarea fotbalului, propagarea unui mod de viaţă
sănătos şi a sportului în comuna Stăuceni;
Primăria comunei Stăuceni și A.O. „Fotbal Club Stăuceni” sunt de acord
să consfințească în prezentul Acord viziunea lor comună, privind promovarea și
dezvoltarea fotbalului, obligând-se să colaboreze în acest scop în spiritul
încrederii, transparenței, respectului și responsabilității reciproce, în vederea
implementării prevederilor prezentului Acord și atingerii rezultatelor concrete
constatate de ambele părți semnatare ale Acordului.

1. Acordul
1.1. Acordul este prezentul document obligatoriu pentru Părțile
semnatare valabil în perioadă menționată de timp. Prezentul Acord poate fi
complementat și adnotat cu diverse anexe, care vor constitui părți integrate.
1.2. De îndată ce prezentul Acord va intra în vigoare și va deveni unul
valabil pentru Părțile semnatare, acesta va fi supliment cu mai multe Planuri de
acțiuni specifice în corespundere cu obiectivele Acordului, încheiate între Părți
și/sau structurile autorităților administrației publice locale, desemnate
responsabile de implementarea proiectelor care fac obiectul prezentului Acord.
2. Obiectul acordului
2.1
Obiectul prezentului acord îl constituie acţiunile în comun stabilite
de către părţi, în vederea acordării ajutorului în limita posibilităților, Asociaţiei
la implementarea Programului de dezvoltare a fotbalului în comuna Stăuceni şi
anume: organizarea, coordonarea şi pregătirea corespunzătoare a competiţiilor
de fotbal, reprezentarea comunei în cadrul competițiilor regionale și naționale,
festivalurilor şi altor evenimente fotbalistice, precum şi acordarea de către
Primăria comunei Stăuceni pentru Asociaţie direct sau indirect a ajutorului
financiar, material sau de altă natură în limita posibilităților, în temeiul unor
planuri de acțiuni și devize de cheltuieli argumentate.
2.2 Părţile semnatare vor depune eforturile comune pentru buna
organizare, participare şi desfăşurare a tuturor activităţilor fotbalistice pe
teritoriul comunei Stăuceni şi vor asigura condiţii de activitate pentru fotbalişti,
antrenori, membrii stufului tehnic, arbitri, echipelor participante. Totodată, după
caz, vor asigura participarea acestora la Campionatele municipale, raionale,
regionale, naţionale şi internaţionale, conform programului aprobat de către
părţile acordului, în limita posibilităților acestora.

3. Principiile acordului
3.1 Primăria comunei Stăuceni și A.O. „Fotbal Club Stăuceni” se
angajează să respecte prevederile prezentului acord, ghidând-se de următoarele
principii:
Respectare și promovarea interesului pentru dezvoltarea fotbalului;
Cooperare și parteneriat;
Transparență și deschidere;
Corectitudine și responsabilitate;
Nondiscriminare și confidențialitate;

-

Eficiență și durabilitate.
4. Durata acordului

4.1 Prezentul Acord se consideră încheiat şi întră in vigoare la data
semnării, fiind valabil pentru o perioadă de 4 (patru) ani din momentul semnării
acordului.
4.2 Prezentul acord se va prelungi în mod automat pentru următorul
termen, dacă în termen de 30 de zile calendaristice până la expirarea valabilității
acestuia, nu vor interveni alte propuneri din partea parţilor semnatare.
5. Drepturile părţilor
5.1

Primăria are dreptul:

5.1.1 Să aprobe (în persoana Primarului comunei) de comun cu Asociaţia
planul anual al acţiunilor sportive fotbalistice în Primăria Stăuceni.
5.1.2 Să rezilieze prezentul acord, dacă Asociaţia va comunica date,
informaţii sau înscrisuri false, precum şi în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii
necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către Asociaţie.
5.1.3 Sa nu pună la dispoziţia Asociaţiei fondurile alocate, în cazul în care
nu au fost prezentate documentele justificative pentru cheltuielile anterioare
sau/si au fost încălcate termenele din prezentul acord.
5.1.4 Să solicite de la Asociaţie darea de seamă despre evenimentele
organizate şi modul de utilizare a resurselor alocate.
5.2 Asociaţia are dreptul:
5.2.1 Să desfăşoare activităţi în vederea implementării prezentului acord,
conform scopurilor statutare şi programului său de acţiuni, care au drept scop
dezvoltarea şi popularizarea fotbalului, propagarea unui mod de viaţă sănătos şi
a sportului în general.
5.2.2 Să solicite ajutor financiar din sursele disponibile ale Primăriei
pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile legate de activitatea sa cum ar fi:
cheltuieli de organizare a activităților sportive, plata arbitrajului, transport
pentru deplasarea echipelor, acordare de premii echipelor, procurarea cupelor,
medaliilor, diplomelor.
5.2.4 Să folosească în condiţii preferenţiale, cu titlu gratuit sau cu
reducere la chirie, infrastructura sportivă, edificiile sportive din comuna
Stăuceni, care se află la balanța Primăriei.
6. Obligaţiile părţilor

6.1

Primăria se obligă:

6.1.1 Să examineze (prin intermediul subdiviziunilor de specialitate)
posibilitatea acordării suportului metodologic și financiar pentru implementarea
Programului de dezvoltare a fotbalului în comuna Stăuceni, organizării şi
desfăşurării de către Asociaţie a competiţiilor şi altor evenimente fotbalistice de
rang raional, municipal și național, în limitele prevăzute de prezentul Acord,
legislație şi acordurile adiţionale la acesta, în temeiul unor planuri de acțiuni și
devize de cheltuieli argumentate.
6.1.2 Să respecte prevederile Acordului.
6.1.3 Să examineze, conform competentelor sale, demersurile şi petiţiile
formulate de Asociaţie conform legislaţiei în vigoare.
6.1.4 Să ofere Asociaţiei facilităţi, reduceri la închirierea sau folosirea
gratuită a bunurilor mobile sau imobile şi infrastructurii sportive aflate în
gestiunea sau proprietatea sa, în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare și în baza Deciziei Consiliului local pentru executarea prezentului
Acord;
6.1.5 Alte obligații prevăzute de acordurile adiţionale, anexele şi
legislaţia în vigoare a R.M.
6.2

Asociaţia se obligă:

6.2.1 Să organizeze, în limita posibilităţilor sale şi din resursele financiare
primite de la Primărie sau alte instituții, reprezentarea comunei Stăuceni la
diverse competiţii fotbalistice, cum ar fi: campionate, cupe, supercupe,
festivaluri fotbalistice şi alte activităţi planificate anual și prevederilor statutului
şi a actelor sale de constituire;
6.2.2 Să înainteze Primarului comunei pentru coordonare:
- Calendarul anual al acțiunilor sportive fotbalistice;
- Alte documente utile şi necesare;
6.2.3 Sa informeze și să prezinte rapoarte anuale către Primăria comunei
Stăuceni despre modul în care au fost valorificați banii alocaţi, sau cum au fost
folosite bunurile acordate şi despre evenimentele organizate;
6.2.4 Să participe în Campionate Regionale, Naţionale şi Internaţionale cu
echipe selecţionate dintre cei mai buni sportivi amatori din Primăria Stăuceni:
(copii, juniori şi seniori) sub sigla comunei;
6.2.5 Să contribuie material la îmbunătăţirea şi înnoirea echipamentului,
utilajului şi inventarului sportiv necesar;

6.2.6 Să prezinte contabilităţii Primăriei, în termen de cel mult 30 de zile,
după fiecare competiție sau manifestație, raportul privind valorificarea surselor
financiare alocate de către Consiliu;
6.2.7 Să poarte răspundere materială conform actelor normative în vigoare
pentru folosirea necorespunzătoare sau deteriorarea bunurilor proprietate a
Primăriei, utilizate de Asociație;
6.2.8. Să participe la promovarea și realizarea (în partea ce ține de
domeniul propriu de activitate al Asociației conform statutului) proiectelor cu
caracter social în care Primăria este autor sau partener;
6.2.9. Alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.
7. Finanţarea activităţilor reglementate în prezentul acord
7.1 Finanţarea activităţilor prevăzute în prezentul acord se efectuează la
contul de decontare al Asociaţiei prin transfer bancar, în urma prezentării de
către președintele Asociației a documentelor justificative, care confirmă scopul
valorificării surselor financiare, în corespundere cu prevederile actelor
normative în vigoare.
7.2. Cuantumul mijloacelor financiare solicitate se va stabili prin Decizia
Consiliului local, în baza actelor confirmative şi justificative, devizului de
cheltuieli, regulamentelor de activitate, planului de finanţare, altor acte
normative şi dispozitive, pentru fiecare an în parte conform legislaţiei în
vigoare.
7.3. Asociaţia va finanţa activitatea fotbalistică în comuna Stăuceni şi din
bani proprii, donaţii de la sponsori şi parteneri, alte venituri proprii obţinute în
urma activităţii sale.
8. Modificarea și completarea acordului
8.1 Modificarea și completarea prezentului Acord se face la inițiativa
uneia dintre Părți. Toate modificările şi completările prezentului Acord sunt
parte integrantă a acestuia și au valoare juridică egală cu acesta, cu condiția că
vor fi perfectate în scris, sub forma anexelor sau Acordurilor adiționale şi
confirmate prin semnătura şi ştampila Părţilor.
9. Rezilierea și încetarea acordului
9.1
Prezentul Acord poate fi reziliat la iniţiativa unei Părţi, cu un
preaviz de 30 zile calendaristice, în cazul în care sunt încălcate prevederile
Acordului de către cealaltă Parte.

9.2 În cazul rezilierii Acordului, obligaţiile din cadrul Acordului
încetează, cu excepţia celor scadente la data rezilierii.
9.3

Prezentul Acord încetează:
a) prin Acordul comun al Părților cu semnarea Acordului de
reziliere;
b) la expirarea termenului prevăzut în prezentul Acord;
c) la cererea scrisă a uneia din Părţi, în cazul în care una din Părţi
nu execută obligaţiile asumate;
d) la data când cel puțin una dinte părți își încetează activitatea de
drept.
10. Clauze finale

10.1 Prin prezentul Acord, Părțile se obligă să îndeplinească cu bunăcredință și în deplină măsură obligațiile asumate.
10.2 Părțile se obligă să se înștiințeze reciproc, prin notificare scrisă,
despre orice modificare a adresei juridice, sediu, rechizite bancare în termen de
10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.
10.3 Toate notificările se vor efectua în scris, prin scrisoare recomandată,
fax, sau orice alt mijloc de comunicare, care permite confirmarea recepționării
acesteia.
10.4 Părțile semnatare vor realiza obiectivele trasate, doar în cadrul unei
colaborări eficiente și cu executarea responsabilităților asumate prin prezentul
Acord.
10.5 Părțile vor asigura vizibilitatea proiectului vizat de prezentul Acord,
pentru comunitate și publicul larg, prin intermediul mijloacelor informative.
10.6 Toate divergențele apărute în legătură cu executarea clauzelor
prezentului Acord se soluționează pe cale amiabilă.
10.7 În cazul în care părţile nu vor ajunge la un consens, litigiile vor fi
soluționate pe cale judiciară în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii
Moldova.
10.8 Prezentul Acord este întocmit în 2 exemplare originale în limba
română, cu putere juridică egală, câte unul pentru fiecare Parte.
Rechizitele bancare și adresele juridice
Semnăturile părţilor

