Republica Moldova

Республика Молдова

CONSILIUL
MUNICIPAL BĂLŢI

СОВЕТ
МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ
nr. 5/69
din 23.06.2016

Cu privire la participarea primăriei mun. Bălţi
în Proiectul regional ”Eficientizarea consumului
de energie în clădirile publice din Regiunea de
Dezvoltare Nord prin sporirea eficienţei
energetice a L.T. ”Dmitrie Cantemir”
din mun. Bălţi”
În temeiul art. 14 alin. (2) lit. b), f), j) din Legea RM privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006; art. 4 alin.(1) lit. g) din Legea RM privind descentralizarea administrativă
nr.435 din 28.12.2006; luînd act de scrisoarea Nr. 205 din 20.05.2016 a Agenţei de Dezvoltare
Regională Nord privid Concursului de propuneri de proiecte cu finanţare din Fondul Naţional pentru
Dezvoltare Regională, şi în scopul asigurării participării mun. Bălţi în acest Concurs,Consiliul municipal Bălţi DECIDE:
1. Se dă acordul pentru participarea primăriei mun. Bălţi în calitatea de Aplicant în proiectul regional
”Eficientizarea consumului de energie în clădirile publice din Regiunea de Dezvoltare Nord prin
sporirea eficienţei energetice a L.T. ”Dmitrie Cantemir” din mun. Bălţi”, depus la Concursul de
propuneri de proiecte cu finanţare din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională.
2. Se aprobă textul Declaraţiei aplicantului, conform anexei 1.
3. Se aprobă textul Declaraţiei de parteneriat, conform anexei 2.
4. Se împuterniceşte Primarul mun. Bălţi domnul Renato Usatîi:
a. Să semneze Declaraţia aplicantului, conform anexei 1.
b. Să semneze Declaraţia de parteneriat, conform anexei 2.
c. Să pregătească, în cazul aprobării proiectului, documentele necesare câtre Consiliul Municipal
pentru asigurarea contribuţiei în mărime nu mai puţin de 3%.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate pentru activităţi economico-financiare, pentru gospodărie municipală, administrarea
bunurilor şi protecţia mediului, colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi
social-culturale.

Preşedintele şedinţei a V
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Vladimir GHIŢU

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului municipal Bălţi

Irina SERDIUС

Anexa nr.1
la decizia Consiliul Municipal Bălţi
nr.5/69 din 23.06.2016

DECLARAŢIA APLICANTULUI
A. Aplicantul declară că:


se obligă să respecte principiile practicilor bune de parteneriat



atît el cît şi partenerii săi, nu cad sub incidenţa categoriilor de la (a) pînă la (e) indicate în
Instrucţiunea utilizatorului.

Mai mult decît atît, aplicantul declară ca:

Trebuie să fie
completat de
către aplicant

Da
1. Este eligibil în conformitate cu criteriile indicate în punctul
2.1 din Instrucţiune)



2. Partenerul 1 este eligibil (în conformitate cu criteriile
indicate în punctul 2.1. din Instrucţiune)



Nu

Trebuie să fie
completat de
către ADR
Da

Nu

B. SEMNĂTURA:
Eu, subsemnatul, ca persoană responsabilă în cadrul organizaţiei aplicante a notei conceptuale, certific
faptul că informaţia prezentată în această declaraţie este corectă.
Data:

23 iunie 2016

Numele:

Renato USTÎI

Funcţia:

Primarul mun. Bălţi

Semnătura:

Anexa nr.2
la decizia Consiliul Municipal Bălţi
nr.5/69 din 23.06.2016

DECLARAŢIA DE PARTENERIAT
Important: Această declaraţie trebuie să fie depusă atît de aplicant cît şi de fiecare partener.
Un parteneriat reprezintă o relaţie dintre două sau mai multe organizaţii, cu responsabilităţi
comune, din momentul preluării proiectului finanţat din FNDR. Pentru derularea cu succes a
proiectului e necesar ca toţi partenerii să manifeste conştiinciozitate şi să convină asupra următoarelor
cerinţe ale practicilor bune de parteneriat: Partenerii trebuie să citească formularul notei conceptuale şi
să înţeleagă, pînă a solicita finanţarea, rolul lor în proiect.
1.

Partenerii trebuie să cunoască condiţiile de implementare a proiectului, precum şi
obligaţiile lor în cadrul proiectului.

2.

Aplicantul trebuie să-i consulte regulat pe partenerii săi şi să-i informeze complet despre
modul cum derulează proiectul.

3.

Partenerii trebuie să solicite copii ale rapoartelor (narative şi financiare ) cu privire la
implementarea proiectului.

4.

Partenerii vor conveni asupra tuturor modificărilor semnificative referitoare la activităţi,
parteneri, etc. înainte de a le prezenta la ADR. În cazul cînd există neînţelegeri şi un astfel
de acord nu poate fi încheiat, aplicantul va prezenta modificările respective pentru
aprobare la ADR.

Eu am citit şi aprob conţinutul notei conceptuale:
Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale practicilor bune de parteneriat
Nume, Prenume:

Renato USATÎI

Organizaţia:

Primăria mun. Bălţi

Funcţia:

Primar al mun. Bălţi

Semnătura:
Data şi locul:

23 iunie 2016, mun. Bălţi

