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DECIZIF, nr.3l4
din 02 septembrie 2020

Cu privire la Acordul de e$alonare pentru achitarea datoriilor la renta
utilajului in cadrul P.P.P. ,,Producerea combustibilului pe bazl de biomasi in
raionul Teleneqti" dintre Consiliul raional qi S.C. ,,Alvisedo - Impex" SRL

Examindnd demersul directorului S.C. ,,Alvisedo - Impex" SRL din 01.06.2020
privitor la egalonarea datoriilor istorice la renta utilajului transmis in concesiune
conform Contractului pentru realizarea Parteneriatului Public - Privat ,,Producerea
combustibilului pe bazd de biomas[ in raionul Telene;ti " ff. 39 din 12.11.2013,
aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 5/8 din 01 .11.2013, in conformitate cu
prevederile art. 876 al. (1), art. 902 al. (1) qi (2) Cod Civil al Republicii Moldova n-r.

110712002, Hotdrdrea nr. 02 din 29.06.2020 a Comisiei privind asigurarea
monitorizdrii Ei controlul realizdrii proiectelor de parteneriat public privat in raionul
TeleneEti, aprobatd prin Dispozigia nr.53 din 15.05.2020, lin6nd cont de avizul
Comisiei consultative pe probleme de economie, buget si finanfe, in temeiul art. art. 43
(1) lit. ,,b", 46 al. (1) al Legii nr. 43612006, privind Administralia Publicd LocalS,
Consiliul Raional,

DECIDE:
1. Se ia act de nota informativd a qefului Direcliei Economie cu referire la mersul

realizdrii Parteneriatului Public - Privat ,,Producerea combustibilului pe bazd de
biomasi in raionul Teleneqti" ;i de datoria acumulati la bugetul Consiliului raional de
cdtre S.C. ,,Alvisedo - Impex" SRL , care pdn[ la moment constituie suma de 162,68 mii
lei (una sut6 qaizeci qi doud mii lei 68 bani), pentru renta utilajului preluat in folosinfd.

2. Se aprobd Acordul de egalonare pentru achitarea datoriilor la renta utilajului in
cadrul P.P.P. ,,Producerea combustibilului pe bazd de biomasd in raionul Teleneqti"
dintre Consiliul raional qi S.C. ,,Alvisedo - Impex" SRL (in continuare Acord),
conform prevederilor anexei, parte integranti aprezentei decizii.

2.1. Acordul nominalizat in prezentul pct. urmeazd a fi incheiat pentru perioada
02 septembrie2020 - 30 noiembrie 2023.

3. Se imputerniceqte Preqedintele raionului cu dreptul de a semna Acordul
nominalizat.

4. Specialistul principal in probleme juridice din cadrul Aparatului Preqedintelui, in
termen de 5 zile calendaristice, va asigura perfecta Acordul respectiv, lindnd cont de

prevederile prezentei Decizii ;i in conformitate cu actele normative in vigoare.



5. Controlul asupra indeplinirii prezentei decizii se pune in seama

Vicepregedintelui raionului, pentru domeniul economic.

6. Prczenta decizie urmeazd a fi adusd la cunoqtinla titularilor funcliilor vizate, se

publicd pe site-ul www.telgnesti..md, inclusiv lrbuletinul informativ "Monitorul de
Teleneqti" gi se include in Registru de stat al

Preqedintele qedinfei

Secretarul Consiliului Raional

Aprobat
Prin Decizia CR Teleneqti
nr.3l4 din02.09.2020

ACORI)
de egalonare pentru achitarea datoriilor la renta utilajului in cadrul
,,Producerea combustibilului pe bazi de biomasl in raionul Telenegti"
Consiliul raional qi S.C. ,,Alvisedo - Impex" SRL
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v MARANDICI

ergiu LAZAR

P.P.P.
dintre

or. Teleneqti

I. P64ile acordului
Consiliul Raional Teleneqti, in persoana Preqedintelui raionului Dna Mariana Ombun, care

activeazdinbaza Deciziei CR Teleneqti nr. 512 din 18.11.2019, denumit in continuare'oPartener
Public", pe de o parte gi Societatea Comerciali o,Alvisedo-Impexo' SRL, in persoana directorului
Iliescu Sergiu, care activeazd in baza statutului, denumit in continuare ,,Partener Privat", au
incheiat prezentul Acord privind urmbtoarele:

II. Obiectul acordului

l. Egalonarea achitdrii datoriilor istorice ale Partenerul Privat in sumd de 162 000.68 lei (una sutd
qaizeci qi doul mii lei 68 bani) la renta utilajului in cadrul PPP ,,Producerea combustibilului
pebazd, debiomasd", conform Graficului de egalonare adatoriei istorice (anexanr. 1, parte integratd
a prezentului acord).

III. Obliga{iile p6(ilor

2.1Partenerul Privat se obligd sd achite pldfile datoriilor istorice la renta utilajului in cadrul PPP

,,Producerea combustibilului pebazd de biomas[", trimestrial, conform sumei indicatd in graficul de
egalonare a datoriei istorice, care se achitd pdnd,la data de 30 a ultimei lunii a trimestrului in care a
fost egalonatd suma.

2.2. Paftenerului Privat nu i se va calcula penalitSli la suma indicatd in p.l, p6rnd la expirarea
termenului de egalonare, cu condifia respectdrii Graficului de egalonare a datoriei istorice (anexa nr.
l, parte integratd a prezentului acord).

2.3. in cazul, c6nd Partenerul Privat nu indeplinegte condi(iile acordului, Partenerul Public, va
efectua calculul penalitdlilor pentru neachitarea in termen a rentei utilajului, conform pct. 13.2 a
contractului de Parteneriat Public Privat ,,Producerea combustibilului pe bazd de biomas6".
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IV. Responsabilitatea pdrfilor

3.1. P[4ile s6nt responsabile pentru indeplinirea condiliilor prezentului acord conform legisla(iei
in vigoare.

3.2.Prczentul acord poate fi reziliat de cdtre Partenerul Public in mod unilateral in urmdtoarele
cazuri:
- in caz de neachitare sau a achitlrii pa(iale de c6tre Partenerul Privat a sumei restante in termenii

stabilili de prezentul acord;
- In cazul intentdrii unui proces de lichidare a intreprinderii sau preintdmpindrii din partea altor

creditori despre adresarea in instanfa judiciard pentru intentarea unui proces de faliment.

3.3. Pentru neexecutarea, executarea parliala sau executarea necorespunzltoare a obligaliilor
contractuale prevdzute in prezentul acord, Partenerul Public, iqi rezerva dreptul de a acliona
Partenerul Privat in instanfa de judecat[ pentru recuperarea debitului si penalizdrilor aferente.

V. Termenul acordului

4.1. Prczentul acord intr6 in vigoare la data semndrii gi este valabil pdnd la 30.11.2023,in caz
de indeplinire a condiliilor.

4.2. Acordul este intocmit in 2 exemplare cu putere juridicd egald. Schimbdri sau modificdri in
scris ale prezentului acord se efectueazd cu consim{dmdntul ambelor p6(i.

Consiliul raional Telenegti
or. Telenegti str.3l August, 9
IBAN MD9 I TRPDBD I 42320 AI I 6 I 4AA
Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
TREZMD2X
clf 1007601005s56

SC,,Alvisedo-lmpex" SRL
or. Teleneqti str.D. Cantemir, 140

IBAN MD55ML00000000225 1 856378
BC,,Moldincombanc" SA

c/f 1003606008749

Mariana OMBLIN Sergiu ILIESCU

Anexd la
Acordul de eqalonare

pentru achitarea datoriilor la renta utila.jului
in cadrul P.P.P. ,,Producerea combustibilului pe bazd de biornasd

in raionul Telenegti" dintre Consiliul raional qi S.C. ,,Alvisedo - lmpex" SRL
aprobat prin Decizia nr.3l4 din02.09.2020

Graficului de eqalonare a datoriei

Nr.
de
ord.

Perioada

Trimestru

Suma spre achitare (lei) Suma restantl (lei)

162 000,68

I III - 2020 12 000,68 150 000,00

2 ry - 2020 12 000,00 138 000,00

J | - 2021 l2 000,00 126 000,00

4 tI -2021 12 000,00 I 14 000,00

5 ilt - 2021 12 000,00 102 000,00

6 Iv - 2021 12 000,00 90 000,00



7 t- 2022 12 000,00 78 000,00

8 II- 2022 12 000,00 66 000,00

9 rrr-2022 l2 000,00 54 000,00

10 rY - 2022 12 000,00 42 000,00

l1 r- 2023 12 000,00 30 000,00

t2 rr- 2023 12 000,00 18 000,00

13 ilI- 2023 12 000,00 6000,00

14 tv - 2023 6 000,00 0,00

Total 162 000,68 0,00


