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Acord 

de colaborare în vederea realizării lucrărilor de interes comun 

 

 
Consiliul municipal Strășeni, cu sediul: strada Mihai Eminescu 32, municipiul 

Strășeni, raionul Strășeni, Republica Moldova, reprezentat de către Primarul municipiului 

Strășeni Valentina Casian, împuternicită prin decizia Consiliului municipal  nr.    din   

februarie  2020, care activează în baza Legii privind administrația publică locală nr.436/2006, 

pe de o parte,  și  

 

SRL „Basconslux”, cu sediul: mun. Chişinău, str. Lev Tolstoi 24/1, reprezentată de 

către  directorul   general Madan Nicolae,  care activează în baza Statutului cu  numărul .de 

înregistrare 1003600038407 pe data de 29 decembrie 1985 , pe de altă parte , au convenit să 

încheie prezentul Acord de colaborare. 

  

I.  SCOPUL ACORDULUI 

        1. Prezentul acord de colaborare în vederea realizării   unor lucrări de interes comun are 

drept ca scop amenajarea terenului  proprietatea publică a  UAT municipiul  Strășeni, adiacent 

Complexului locativ cu spații comerciale  și parcări subterane din str. Ștefan cel Mare nr. 36 

(obiect în construcție)  - antreprenor  SRL „Basconlux” 

  

II.    PRINCIPIILE DE COLABORARE 

    2. Principiile  de colaborare pe care se bazează prezentul Acord sunt următoarele: 

         Legalitate 

         Coordonare 

         Transparență 

         Responsabilitate 

         Vizibilitate 

                           

III.     OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

     

    3.  APL de nivelul întîi - Primăria mun. Strășeni :  

- va asigura defrișarea arborilor de pe stradela de acces către str. Prieteniei; 

      - va contracta lucrările de strămutare a gazoductului ( etapa 2, conform proiectului); 

         -  va coordona schema de amplasare a platformei de acumulare a deșeurilor și locurilor de 

parcare, cu consultarea nemijlocită a populației din sectorul nominalizat. 

  

   4. SRL „Basconslux” : 

          - va elabora proiectul tehnic de strămutare și instalare subterană a gazoductului de 

presiune medie existent în sectorul dat (două etape) ; 

 - va contracta lucrările de strămutare a gazoductului (etapa 1, conform proiectului); 

       - va amenaja platforma de acumulare a deșeurilor menajere pe terenul proprietate  publică 

a UAT mun. Strășeni, cu amplasarea a 8 tomberoane pentru colectarea selectivă 

(sticlă/deșeuri menajere);  

               - va amenaja locurile de parcare publică pe terenul din străzile  Ștefan cel Mare și 

Prieteniei, în baza schemei coordonate de APL; 

          - va executa lucrările de construcție a drumului de acces către str. Prieteniei, conform 

proiectului elaborat de către APL, stradelei de acces spre str. A. Pușkin, conform devizului de 



cheltuieli, cu asigurarea evacuării apelor pluviale întru protejarea gospodăriilor private 

adiacente ;                                                        

       - va efectua lucrările de restabilire a părții carosabile a străzii Ștefan cel Mare, afectate în 

rezultatul traficului unităților de transport cu încărcături de tonaj mare, utilizate la executarea 

lucrărilor de construcție.  

     5.  Părțile  în comun : 

    -  vor amenaja terenul de agrement pentru copii pe terenul UAT Strășeni. 

    -   vor asigura protecția și siguranța cetățenilor prin îngrădirile și redirecționarea traficului 

pietonal pe perimetrul obiectivului, pe perioada implementării proiectului de construcție. 

                                  

                                     IV.   IMPLEMENTAREA ACORDULUI 

 

6. Fiecare parte este responsabilă de coordonarea implementării obligațiilor sale de 

proiect. 

      7. În timpul reuniunilor reprezentanţilor Părţilor, acestea vor verifica mersul 

implementării  prezentului Acord şi vor stabili acţiunile care urmează să se desfăşoare, dacă 

se consideră necesar. 

      8. Părţile convin că formele de colaborare pentru realizarea lucrărilor de interes comun    

prevăzute în prezentul Acord, vor fi implementate prin respect reciproc, egalitate şi în 

conformitate cu drepturile şi obligaţiile Părţilor.   

      9. Prevederile prezentului Acord nu vor afecta drepturile şi obligaţiile Părţilor în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

 

                                      V. CONDIŢII FINANCIARE 

 

      10. Toate costurile rezultate din prezentul Acord vor fi realizate în limitele financiare 

stabilite în bugetele şi resursele respective ale Părţilor. Condiţiile specifice ale schimburilor 

vor fi convenite pe bază de reciprocitate de către Părţi pentru fiecare caz. 

 

                                       VI.  REZOLVAREA LITIGIILOR 

 

          11. Orice litigiu cu privire la aplicarea prezentului Acord va fi rezolvat pe cale amiabilă 

prin consultări sau negocieri între Părţi. 

                                         

                                            VI. CLAUZE SPECIALE 

         

       12. Modificarea clauzelor prezentului Acord de colaborare se face numai prin acord 

adițional, încheiat între Părți, în formă scrisă.  

            

                               VII. INTRAREA ÎN VIGOARE, VALABILITATEA   

 

              13. Prezentul acord este întocmit în două exemplare cu aceiași valoare juridică pentru 

fiecare Parte  și va intra în vigoare la data semnării.  

       14. Prezentul acord  rămâne valabil pînă la terminarea (recepția finală) a lucrărilor 

convenite conform  Acordului de colaborare.   

                                                  

Primăria mun. Străşeni    SRL „Basconslux   

mun. Străşeni, str. M. Eminescu,32   MD-2001, mun. Chişinău, str. Lev Tolstoi 24/1 

tel.0237-22343/fax 0237-22989   tel/fax: 278577  

Codul Fiscal:100860100042    Codul Fiscal:1003600038407 

cont – trezorial 226632    Codul TVA: 0204926 

banca benef - MF Trezoreria Teritorială  BC „Moldindconbank” SA fil. „Centru” Chişinău 

cod bancar - TREZMD2X               Cod bancar -MOLDMD2X309 

IBAN:MD43TRPDAU20000001073500  IBAN: MD31ML000000022514092038 MDL 

 



Primar                      Valentina Casian  Director general                  Madan Nicolae 
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