
Anexă la Decizia Consiliului raional Ungheni 

                                             Nr. ____________ 

                                             din ________2021 

 

A C O R D 

de colaborare în domeniul amenajării monumentelor și dezvoltării turismului 

între Asociația Obștească  „VECE”  

                                                   și Consiliul raional Ungheni 

                                                                                                                     ___________2021 

 

      Asociația Obștească  Organizația pentru apărarea drepturilor slavilor “VECE” din Republica 

Moldova, denumită în continuare “Partea-1”, în persoana președintelui, Nicolai Guțul, care 

activiază în baza Statutului și Consiliul raional Ungheni, Republica Moldova, în persoana 

președintelui raionului,  Ghenadi Mitriuc, care activează în baza Legii privind administrația 

publică locală nr.436 din 28.12.2006 , denumită în continuare  “Partea-2”, au încheiat prezentul 

Acord după cum urmează: 

                                         I. Obiectul Acordului 

1.1. Restabilirea și restaurarea monumentelor militare și istorice și dezvoltarea turismului pe 

teritoriul raionului Ungheni, Republica Moldova. 

II. Formele colaborării 

2.1. Părțile în cadrul prezentului Acord utilizează următoarele forme de colaborare, inclusiv, 

semnează acordurile și devizele de cheltuieli privind cofinanțarea efectuârii lucrărilor de 

restabilire-restaurare a monumentelor militare și istorice și dezvoltarea turismului. 

- „Partea-1” se angajează să identifice fonduri de sponsorizare, necesare pentru cofinanțarea 

efectuării lucrărilor de restabilire-restaurare a monumentelor militare și istorice, inclusiv 

atragerea în acest scop a regiunilor Federației Ruse și altor state străine; 

- „Partea-1”, în calitate de executant al proiectelor, poartă răspundere pentru calitatea efectuării 

lucrărilor de restabilire -restaurare a monumentelor militare și istorice; 

- „Partea-1” contribuie la organizarea dezvoltării turismului pe locurile memorabile și istorice 

ale raionului Ungheni, cu atragerea investițiilor; 

- „Partea-2” examinează în cadrul ședințelor Consiliului raional Ungheni  alocarea mijloacelor 

financiare din bugetul rainal , necesare pentru cofinanțarea efectuării lucrărilor de restabilire-

restaurare a monumentelor militare și istorice și dezvoltarea turismului; 

- „Partea-2” efectuează controlul privind calitatea executării lucrărilor de restabilire-restaurare a 

monumentelor militare și istorice. 

2.2. Formele concrete de colaborare reciprocă pot fi precizate și modificate. 

III. Valabilitatea Acordului de colaborare 

3.1. Prezentul Acord intră în vigoare din data semnării acestuia de către Părți și este valabil 

pentru o perioadă de cinci ani, până la 31 decembrie 2025. 



3.2 Acțiunea prezentului Acord poate fi încetată din inițiativa oricărei Părți după o lună de la 

primirea unei scrisori recomandate despre intențiile altei Părți. 

IV. Angajamentele și responsabilitățile Părților 

4.1 Părțile desfășoară o activitate comună privind realizarea prezentului Acord în baza 

contractelor semnate, deciziilor Consiliului raional Ungheni și Organizației pentru drepturile 

slavilor „VECE”. 

4.2 Părțile se angajează din timp să coordoneze activitățile comune proiectate în domeniul 

amenajării monumentelor militare și istorice și dezvoltării turismului. 

4.3 Părțile se angajează să dezvolte relațiile sale în spiritul încrederii, respectului și înțelegerii. 

V. Dispoziții finale 

5.1 Toate deciziile privind Acordul dat, modificările și completările la prezentul Acord, se 

discută și se adoptă colegial, acestea  trebuie să fie executate în scris și semnate de ambele Părți. 

5.2 Toate anexele la prezentul Acord sunt parte integrată a acestuia. 

5.3 Litigiile la prezentul Acord se soluționează prin negocierile dintre Părți. În cazul, în care 

litigiul care a apărut între Părți, nu este soluționat prin negocieri, acesta poate fi sesizat către 

instanța de judecată în modul prevăzut de legislația în vigoare a Republicii Moldova. 

5.4 Prezentul Acord este încheiat în 2 exemplare, în limba română, având aceiași putere juridică, 

câte unul pentru ambele Părți.   

VI. Adresele juridice și semnăturile Părților 

„Partea-1” 

MD-2068, Republica Moldova, 

Mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo, 11/3, of. 37,  

AO Organizația pentru apărarea  drepturilor slavilor „VECE” 

 

           Președinte                                                   Nicolai Guțul 

 

 

„Partea-2” 

MD-3600, Republica Moldova, mun. Ungheni, str. Națională, 11, Consiliul raional Ungheni 

 

 

         Președintele raionului                                                     Ghenadi Mitriuc 

 

 


