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 DECIZIE nr. 6/9                                    
                                                                                                                                                            

din 28 septembrie  2017 

 

 „Cu privire la acceptul de colaborare prin asociere 

 între SRL „Alvisedo-Impex” și SRL „Margo-Gater”, în baza  

contractului de concesiune pentru realizarea parteneriatului public-privat” 

 

           Examinând demersul  (înregistrat cu nr. 794 din 25. 09. 17) Partenerului Privat  

SRL „Alvisedo-Impex” privind acceptul Consiliului raional de a permite încheierea unui 

acord de asociere cu SRL „Margo-Gater” privind producerea peleților, în conformitate cu 

prevederile pct. 15.10 din Contractul de Concesiune nr. 1 din 12.11.2013, aprobat prin 

Decizia nr. 5/8 din 01.11.2013 ” Cu privire la aprobarea contractului  de parteneriat public 

– privat privind Producerea combustibilului pe bază de biomasă,”având avizul pozitiv al 

comisiei consultative pe probleme economie, buget și finanțe, în temeiul art. 43 al. (1) lit. 

(t), 46, al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

raional, 

 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă asocierea Partenerului Privat SRL „Alvisedo-Impex” cu SRL „Margo-

Gater” în calitate de asociat pentru asigurarea producerii bunurilor și serviciilor care fac 

obiectul Contractului de Concesiune nr. 1 din 12.11.2013, aprobat prin Decizia nr. 5/8 din 

01.11.2013 ” Cu privire la aprobarea contractului  de parteneriat public – privat privind 

Producerea combustibilului pe bază de biomasă”. 

 

2. Se acordă dreptul Președintelui raionului de a semna, în condițiile respectării 

prevederilor legale stabilite în contractul de concesiune nominalizat și actele normative în 

vigoare, subcontractul de asociere dintre părțile statuate în pct.1 a prezentei decizii. 

 

3. Administratorul SRL „Alvisedo-Impex” d-nul Sergiu Iliescu: 

a) poartă în continuare răspundere materială pentru utilizarea bunurilor primite în 

concesiune, neadmițînd ceda dreptul asupra utilajului către asociat; 
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b) va asigura coordonarea subcontractului (acordului) de asociere cu Președintele 

raionului; 

c) va sigura legalizarea subcontractului (acordului) de asociere, în cadrul oficiilor 

notariale. 

4. Responsabili pentru executarea prezentei Decizii se desemnează d-nul Bulat 

Vasile - Șef Direcție Economie și d-nul Valeriu Lazarenco – Specialist principal în 

probleme juridice.  

 

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Președintelui raionului, 

D-na Diana Manoli. 

 

6. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoștință persoanelor vizate și intră în 

vigoare la data publicării pe site-ul Consiliului raional www.telenesti.md și/sau site-ul 

www.actelocale.md. 

 

         

 Preşedintele şedinţei                                                                     Cazacu Valentin 

 

Secretarul Consiliului Raional                                                         Sergiu Lazăr 
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