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Drochia DECIDE:
1. Se aprobd Acordul de parteneriat dintre

Inspectoratul General pentru Situafii de Urgentd al
conform anexei, parte integrantd aprezenlei decizii.

Interne

Preqedintele qedinfei
Consiliului raional D

Contrasemneazdz
Secretarul

Consiliului raional D

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MIONAL DROCHIA

MA 5200 r. ,{poxua, 6ytr.kl uefi, 15

ren (252)2-20-57 Saxc: 2)2-20-s8
e-mail

www.drochia.md

DECIZIA NR. I/15

Din 05 martie 2021

Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre
Consiliul raional Drochia qi Inspectoratul General pentru
Situalii de Urgentd al Ministerului Afacerilor Interne

ln scopul imbun6tdlirii infrastructurii locale responsabile de
incendiilor qi reaclia la situaliile de urgenlI qi exceplionale, obiecti

numele Consiliului raional Drochia Acordul de parteneriat dintre
Drochia qi Inspectoratul General pentru Situalii de Urgenl6 al Mini

Consiliul raional
erului Afacerilor

il.ru

r.Drochia

?rr-potriva
1 cirora e;te de a

contribui la creqterea gradului de securitate qi protecfie a popul i din localitdlile
raionului Drochia, reparalia in comun a Unit6lii de Salvatori qi Po pieri Drochia, ce

a spectrului de

lii de urg=n!d, in
va aduce la reducerea timpului de intervenlie, creqterea ariei q

intervenlii ale angajalilor in caz de situalii exceplionale qi alte si
temeiul prevederilor art. art.43 alin. (2), 46 alin. (1) din Legea nr. 43612006 privind

Consiliul raionaladministralia publicd locald cu modificSrile qi completdrile ulteri

Consiliul ra I Dro:hia gi

Ministerului facerilor Interne,

2. Se imputemicegte preqedintele raionului dl Alexei Vasil sd semr.eze, in

3. Prezenla decizie intrd in vigoare la data semn6rii, se public[ i. Registrul de Stat
a actelor locale gi pe site-ul Consiliului raional Drochia.

Svetlana NEA

Oxana G GORTTA



Iiului raioral Drochia
05.03.2021

ACORD DE COLA
incheiat intre Consiliul raional Drochia qi iatul General

pentru Situafii de Urgen{i al Ministerului Afacerilor In;erne

Din 05 martie20?l or. Drochia

Articolul l
PARTILE

1. Consiuliul raional Drochia, cu sediul in oragul Drochia, str.hdependenfei 15, cod
fiscal:100760101 1445, rcprezentat de domnul Alexei VASILEAN, preqedinte al raionulu- Drochia qi
Inspectoratul General pentru Situalii de Urgent6 al Ministerului Afacerilor In:erne, cu sediul in mun.
Chiqiniu, strada Gh. Asachi, 69, cod fiscal: 1006601000543, reprezer:at de donmul Mihail
HARABAGIU, cu funclia de qef al Inspectoratrului General pentru Situalii de Urgenf[ al MAI,
avind in vedere obligatiile prev6zute de legislatie, care se refer[ la asigurarea securit[1ii populatiei,
manifestind intentia comund de a cregte nivelul de securitate a populatiei din raionul Drochia gi
localitdfile raionului, la capitolul apdrarea impotriva incendiilor qiieaclia la rituafiile de urgentd, au
convenit asupra urm[toarelor :

Articolul2
SCOPUL $I OBIECTIVUL PARTENERIATULUT

2.1. Pdrfile incheie prezentul Acord de colaborare (in continuare Acord) inscopul imp-ement6rii
eficiente qi conjugdrii eforturilor comune ale autoritSlilor administrafie publice de diferite riveluri
pentru inbun6tltirea infrastructurii locale responsabile pentru apdrweaimpohiva incendiilor qi reactia
la situatiile de urgenj6 gi exceplionale.

2.2. Obiectivul Acordului este contribuirea la creqterea gradului de securitate qi
protectie a populatiei din raionul Drochia, la capitolul apdrlrii impotriva incendiilor q: reacliei la
situatiile de urgenfd qi exceptionale, prin reparulia in comun a sediilor qi amenajarea teritoriului
Secfiei Situalii Exceplionale Drochia a Direcfiei Situafii Excepfionale mun. Soroca a Inspectoratului
General pentru Situatii de Urgentd al Ministerului Afacerilor Interne.

2.3. Realizarea Acordului va duce la sporirea capacitElilor de reac{ie inclusiv prin reducerea
timpului de intervenJie, cregterea ariei gi a spectrului de intervenlii ale angajafilor Seeiei Situatii
Exceptionale Drochia, in caz de situatii exceptionale qi alte situalii de urgent6.

2.4. Prin implementarea Acordului, de asemenea, se urm6repte inbu-edt5firea ccrrdifilor de
activitate pentru angajatii Secfiei Situafii Exceplionale Drochia a Direcfiei Sitrafii Excepfirnale mun.
Soroca a Inspectoratului General pentru Situalii de Urgen[6 al Ministerului Afacerilor Inteme.

Articolul3
RESPONSABILITATILE PARTILOR

3.1. Fiecare Parte se angajeazi sd participe la implimentarcaeficientd a lucrdrilor de repara[ie a
sediilor qi amenajare a teritoriului Sectiei Situafii Excepfionale Drochia, prin respectarea
angaj amentelor asumate.

3.2. Consiliul Raional Drochia va:
- desemna o persoana responsabild din partea sa, pentru implimentarea prezentului acord;
- organiza procedura de achizilii publice pentru procurarea bunarilor necesare pentru

amenajarea teritoriului qi operationalizarca Secfiei Situafii Excepfionale Drochia, in confiirmitate cu
specificatiile tehnice pregdtite de Inspectoratul General pentru Situatii de Ltrgent6. al Ministerului
Afacerilor Interne gi le va transmite cu titlul gratuit, Secfiei Situafii Exceplionale Drochiaa Direcliei
Situatii Exceptionale mun. Soroca a Inspectoratului General pentru S-tualii de lJryen\d al
Ministerului Afacerilor Interne ;



- delega membri in cadrul Comisiei de receptie finald a lucr[rilor ce rcparalie a sediilor qi
amenajare a teritoriului Secfiei Situafii Exceplionale Drochia.

3.3. Inspectoratul General pentru Situafii de Urgenfi al Ministerului Afacerilor [nterne va:
- reprezenta ambele p[rfi tn raport cu alte institulii (Biroul de Reinteg:are al t6rii, furnizorii

de energie, servicii etc.);
- organizaprocedurile de achizi[ii publice pentru asigurarea lucrdrilor Je

amenajare a teritoriului Secfiei Situafii Exceptionale Drochia cu toate utilitdtile
acesteia;

- organiza gi realiza supravegherea calitilii in construclii, precum gi

finald in conformitate cu prevederile legislatiei;
- organiza qi asigura finanJarea lucr6rilor de reparafie qi amenajare a teri

conformitate cu prevederile contractului;
- lua la balant6 financiar6 gi in gestiune economici sediul gi teritoriul

Excepfionale Drochia dupd finalizarealucrdrilor de reparafie qi amenajare;
t eclie

- organiza gi asigura funcfionarea gi intrelinerea sediului qi teritoriului Secliei Situa{ii
Exceplionale Drochia la etapa post-reparafie, precum gi va asigura suportul lcgistic neces]r
desfrqurdrii activitElii (dotare cu autospeciale, echipamente individuale de prctectie, echipa.mente
speciale gi auxiliare, substante de stingere, accesorii etc.)

- organiza gi asigura receplionarea qi utilizarea conform destinaliei in cadrul Sec{iei Situafii
Excepfionale Drochia a bunurilor procurate gi transmise de cdtre Primdria or. Jrochia qi Consiliul
Raional Drochia caparte a contribuliei sale la implimentrea proiectului dat;

- desemna o persoani responsabil6 din partea sa, pentru implimentarea prezentului Acord.

Articolul4
DISPOZITII F'INANCIARE

4.1. Ambele parli vor contribui cu mijloace financiare pentru implimentareaprezentufui Acord;
4.2. Contributia IGSU constituie circa I 000 000 (unu million lei) lei.
4.3. Contribu{ia Consiliului Raional Drochia constitue 300 000 lei (trei st*e mii lei).
4.4,Incazulln care in perioada implimentdrii Acordului vor interveni cheltuieli imprevizibile,

acestea vor fi discutate de Parti gi acceptate prin acorduri adilionale laprezenttl Acord.

Articolul5
PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI

5. Prezentul Acord de colaborare se incheie pentru perioada de retJizare a proiectului de
reparalie a sediilor qi amenajare a teritoriului Secliei Situalii Exceplionale Dr:chia gi intri in vigoare
la data semndrii acestuia de c6tre pdrfi.

Articolul6

6. 1 . Prevederile prezentului ecoro ?e::8f,'#i #mlft" mdsura in care nu contrevin expres
prevederilor legislafiei.

6.2. Modificerea prezentului Acord de colaborare se face printr-un act adifional ir-cheiat intre
parfile semnatare.

6.3. Prezentul Acord de colaborare este intocmitin2 exemplare, cite unul pentru fiecare parte.

Alexei VASILEAN
Preqedintele raionului Drochia

tel:02 52220 5 8, 0 69 9 0 3 221
e-mail : cancelardro c @mail. ru

Data ,,_ "
Semndtura

Mihail HARABAGIU
$ef al Inspectoratrulri General

pentru Situalii de Urgent6 aI MAI
tel: 0227 3 8 5 I 6, 07 9 6041 0 I
e-mail: dse@dse.md

Data ,,_" 20.20
Semndtura


