AMENDAMENTUL Nr. 1 LA ACORDUL DE FINANȚARE
SEMNAT ÎNTRE
PROGRAMUL NAȚIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE (“PNUD”)
ȘI
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI
Cu referință la Acordul de Finanțare, semnat la 14 Decembrie 2020 de către și între PROGRAMUL
NAȚIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE (“PNUD”) și Consiliul Raional Ungheni – numiți în
mod colectiv drept “Părți”, (în continuare numite “Părți”).
ÎNTRUCÂT Acordul de Finanțare prevede că orice modificare adusă acestuia va necesita încheierea în
scris a unui amendament între Părți, semnat în modul corespunzător de reprezentanții autorizați ai PNUD și
ai Consiliului Raional Ungheni.
ÎNTRUCÂT PNUD a solicitat și Consiliul Raional Ungheni a fost de acord să modifice Acordul de
Finanțare pentru a spori volumul de contribuții pentru proiectul “Promovarea soluțiilor de reducere a
riscurilor climatice și dezastrelor în sectorul apei și protecției civile pentru o reziliență rurală
sporită/CCDRR”;
ÎN CONSECINȚĂ, Părțile convin asupra următoarelor:
(1) Prevederile relevante indicate mai jos sunt modificate prin prezenta după cum urmează:
(a) Articolul I, aliniatul 1 din Acordul de Finanțare este modificat prin prezenta întru sporirea
contribuției cu 75,000 MDL (șaptezeci și cinci mii lei, 00 bani), de la 475,000 MDL la 550,000
MDL și în ansamblu cuprinde următorul text:

1. Consiliul Raional, în conformitate cu modalitatea expusă în alineatul 2 al prezentului
Articol, va aloca PNUD suma de 550,000 MDL (cinci sute cincizeci de mii lei 00 bani).
(b) Aliniatul 2 a articolului I din Acordul de Finanțare este modificat și va cuprinde următorul text:

2. Consiliul Raional, în conformitate cu graficul de plăți menționat mai jos, va depozita
contribuția la destinația următoare:
Banca beneficiară: B.C. „EXIMBANK” S.A
fil. nr. 20, Chișinău
IBAN: MD24EX0000002251440007MD
Codul fiscal: 12626016
Cont: 2251440007MD
Codul SWIFT: EXMMMD22477
Beneficiar: UNDP Moldova
Data scadenței plății

Suma (MDL)
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pînă la 1 Martie 2021

550,000 MDL

(c) Anexa la Acordul de Finanțare este modificată pentru a reflecta creșterea contribuției după cum
urmează:


Procurarea serviciilor de construcție pentru edificarea postului comunitar de pompieri și
salvatori: – de la 475 000 MDL la 550,000 MDL

Anexa la Acordul de Finanțare va fi modificată și va cuprinde următorul text:
Contribuția Consiliului Raional Ungheni va fi utilizată pentru implementarea următoarelor activități:

Descrierea lucrărilor

Contribuția APL
MDL

Procurarea serviciilor de construcție pentru edificarea
postului comunitar de pompieri și salvatori: s. Pirlita,
Ungheni

550,000

TOTAL:

550,00

(2) Cu excepția celor modificate în mod expres prin prezenta, în conformitate cu aliniatul 1, toate celelalte
condiții ale Acordului de Finanțare vor rămâne neschimbate și vor fi în continuare în vigoare în întregime.
(3) Acest Amendament va intra în vigoare din data ultimei semnături a acestuia de către PNUD și
Consiliul Raional Ungheni

Pentru Consiliul Raional Ungheni

Pentru Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare:

_____________________
Ghenadii Mitriuc
Președintele Consiliului Raional
Ungheni, Republica Moldova

___________________________
Dima Al-Khatib
Reprezentantă rezidentă PNUD
în Republica Moldova

Data:________________
Locul: Ungheni

Data: ______________________
Locul: Chișinău

Pagina 2 din 2

