
donat bunul mobil şi să 
mai târziu de 30 de zile de

3.2.5 să plătească toate impozitele aferente deţinerii şi exploatării bunului mobil, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare;

3.2.6 să recepţioneze de la Donator bunul mobil şi ulteriori în bază prezentului contract şi actului 
de primire-predare semnat de părţi, să ţină bunul mobil primit la evidenţă contabilă, în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;

3.2.7 să informeze D onatorul despre sistarea (încetare, suspendate , în trerupere) activităţii 
Serviciului social „Echipa mobilă Leova”, pentru care a fost 
comunice imediat decizia luată în acest sens de Donatar, dar nu 
la emiterea acesteia, precum şi să întreprindă următoarele conduite, după caz:
3.2.7.1 în cazul în care activitatea Serviciului social „Echipa rhobilă Leova”, va fi sistată 

pînă la expirarea termenului existenţei condiţiei suspensive indicate la pct. 2.2 din 
prezentul contract, Donatarul va fi obligat să restituie bunul mobil Donatorului.

3.2.7.2 în cazul în care activitatea Serviciului social „Echipa mobilă Leova” va fi sistată 
după expirarea termenului existenţei condiţiei suspensive indicate la pct. 2.2 din 
prezentul contract, Donatarul va fi obligat să folosească bunul mobil pentru un alt 
serviciu social care este în desfăşurare şi să informeze Donatorul, despre sistarea 
serviciului social iniţial şi folosirea bunului mobil pentru un alt serviciu social.

3.2.7.3 în cazul în care activitatea Serviciului social „Echipa ţnobilă Leova”, va fi sistată 
după expirarea termenului existenţei condiţiei suspensive indicate la pct. 2.2 din 
prezentul contract, iar Donatarul nu va avea în desfăşurare un alt serviciu social, 
acesta este obligat să restituie Donatorului bunul mobil.

IV. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
4.1 Donatarul va fi responsabil pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 

contractuale, ce contravin scopului şi condiţiei suspensive indicate în pct. 2.2 din prezentul 
contract.

4.2 Prezentului contract încetează în următoarele cazuri:
4.2.1 Acordul comun al părţilor care va fi încheiat pînă lâ expirarea termenului indicat la pct. 2.2 

din prezentul contract, unde Donatarul va restitui Donatorului bunul mobil, în termen de 
10 zile calendaristice de la semnare acordului.

4.2.2 Rezoluţiunea contractului din iniţiativa unei părţi prin declaraţie, poate fi invocată în orice 
moment, în condiţiile neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor 
contractuale. în acest caz, Donatarul va restitui Donatorului bunul mobil, în termen de 10 
zile calendaristice de la momentul recepţiei declaraţiei de rezoluţiune.

4.3 Pentru toate situaţiile specificate în prezentul capitol, fie în situăţia acordului de încetare a 
contractului, fie în situaţia de rezoluţiune a acestuia, părţile vor întocmi un act de primire-predare 
prin care vor confirma predarea şi recepţia bunului mobil şi/sau a stfmelor băneşti calculate după 
caz şi vor informa în mod obligatoriu în scris, în termen de 7 zile calendaristice FUNDAŢIA 
SOROS-MOLDOVA.

V. FORŢA MAJORĂ
5.1 Partea contractantă care invocă forţă majoră, o poate face opozabilă celeilalte părţi cu condiţia 

informării în cel mult 5 zile de la apariţia acesteia, adăugând o confirmare a unor autorităţi 
competente, care să certifice realitatea şi exactitatea cauzei.

VI. LITIGII
3



VI. 1 Litigiile dintre părţile contractante, se soluţionează pe cale amiabil
în termen de 30 de zile de la somarea expediată de Donator şi recepţion 

VI.2 în cazul în care litigiile nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor 
judecătoreşti competente.

ă prin negocieri şi discuţii, 
ată de Donatar, 

soluţionate de instanţele

VII. DISPOZIŢII FINALE
VII. 1 Prezentul contract este încheiat exclusiv între Donator şi Donatar, tară 

contra-semnarea acestuia de către alte entităţi juridice sau Agenţia A 
VII.2 Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte uniţi pentru fie»): 

juridică.

a fi necesară avizarea sau 
chiziţii Publice, 

are parte, cu aceeaşi forţă

DONATARDONATOR
Asociaţia Obştească pentru Asistenţă şi 
Dezvoltare „ARMONIE PLUS”
IDNO 1018620003614
cu sediul în or. Leova, str. M. Eminescu nr. 34/7 
reprezentată de Adriana Guiban, preşedinte 
DATE BANCARE:
IBAN: MD46M1000000002251218568
Cod Fiscal: 1018620003014
Numele băncii: „Moldincombank” SA, Leova,
MOLDMD2X318

Consiliul raional Leo 
Asistenţă Socială şi
IDNO 1007601011320 
cu sediul în or. Leova, 
reprezentat de Sergiu 
DATE BANCARE: 
IBAN: MD57TRPDB 
Cod fiscal: 10076010 
Numele băncii: MF 
Cod bancar: TREZMD

va, prin Direcţia 
Protecţie a Familiei

i

str. Independenţei nr. 3 
’ostică, şef DASPF

-Tn

A350000001479400 
1320
ezoreria de Stat,
2X

SERGIU POSTICAADRIANA GUIBAN

L.S. L.S.
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ACT DE PREDARE-PRIMIRE
din_____________________

la contractul de donaţie nr. 2 din 10.12.2020

Asociaţia Obştească pentru Asistenţă şi Dezvoltare „ARMONIE PLUS”, înregistrată la Ministerul 
Justiţiei al Republicii Moldova la data de 10.08.2018, ID N O  1018620003614, cu sediul în oraşul Leova, 
str. Mihai Eminescu nr. 34, ap. 7, reprezentată prin Adriana GuibanJ preşedinte,| în calitate de Donator, 
şi
Consiliul raional Leova, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Faniiliei Leova (în continuare 
DASPF), IDNO 1007601011320, cu sediul în oraşul Leova, str. Independenţei nr. 3, reprezentat de şeful 
DASPF Sergiu Postică, în calitate de Donatar,
împreună denumite Părţi, au încheiat prezentul act prin care au negociat următoarele clauze contractuale:

1. în conformitate cu prevederile Contractului de donaţie nr. 2 din 10.12.^020, Donatorul predă, iar

Obiectul predat Număr 
de unităţi

Cost unit 
în MDL

f Total
MDL î

Rezultatul 
controlului de 
recepţie

Imprimantă multifuncţională MDF 
Canon I sensys cu cablu USB

1 4800,00 480C) , 0 0 Imprimanta este 
în stare bună

Laptop Dell Inspiron 1 10416,67 104 16,67 Laptopul este în 
stare bună

Computer (toate accesoriile 
incluse: Sursă neintreruptibilă 
UPS, mouse, tastatura)

3 8787,40 263

OooCNsQ
_______

Computerele sunt 
în stare bună

Dulap D2> 225 (j) 67 50,00 Dulapurile sunt în 
stare bună

Scaun 10 300 30 O
 j

 

O
! o: Scaunele sunt în 

stare bună
Masă 1 4200, 30 4200 Masa este în stare 

bună
Masă 4 1400, 30 5600 Mesele sunt în 

stare bună
Lădiţă pentru terapia prin jocul cu nisi 1 450( |500 Lădiţa în stare 

bună
Masă masaj 1 350C) 3500
Fotoliu rulant 1 2300

■
300

Echipament recuperare kinetoterapie 648|5 6485
Suport de deplasare 13tj0 360
Scaun masaj 1 39f|o A

.3 950
TOTALT 80!£24,17

2. Donatarul confirmă primirea bunului mobil conform specificaţiilor menţionate supra.
3. Donatarul nu are pretenţii la starea obiectului primit şi va suporta toate cheltuielile pentru 

înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunului mobil.
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PĂRŢILE:
DONATOR DO?CATAR

Asociaţia Obştească pentru Asistenţă şi 
Dezvoltare „ARMONIE PLUS”
IDNO 1018620003614
cu sediul în or. Leova, str. M. Eminescu nr. 34/7 
reprezentată de Adriana Guiban, preşedinte 
DATE BANCARE:
IBAN: MD46M1000000002251218568 
Cod Fiscal: 1018620003014 
Numele băncii: „Moldincombank” SA, Leova, 
MOLDMD2X318

Consiliul
Asistenţă
IDNO 100 
cu sediul îi 
reprezental 
DATE BA 
IBAN: ME 
Cod fiscal: 
Numele be 
Cod banca

*aional Leo 
Socială şi P
7601011321 
î or. Leova, 
de Sergiu 

NCARE: 
)57TRPDB 
100760101 

ncii: MF-T 
r: TREZME

va, prin Direcţia 
rotecţie a Familiei
)
str. Independenţei nr. 3 

^ostică, şef DASPF

A3 50000001479400 
1320
•ezoreria de Stat,
)2X

ADRIANA GUIBAN

L.Ş.

SERUL POSTI ( A

L.Ş.
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