
ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADITIONAL Nr. I
9

I

la contractul Nr.0932/06 din „01”iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „Oi” iunie 2022, între Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare al Republicii Moldova, în persoana d-lui Viorel Gherciu, ministru și 
l.P. Colegiul Agroindustrial ”Gheorghe Răducan” s. Grinăuți, în persoana d-nei Cazac 
Maria director interimar în scopul modificării Contractului Nr.0932/06 din „ 20 ” ianuarie 
2022 (numit în continuare Contract), înregistrat de către Trezoreria Regională Chișinău Bugetul de 
Stat cu Nr. 2022-0000002408, din „_26” ianuarie 2022 sernnat în temeiul art. 5, alin. (1) lit. k) al 
Legii nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice, părțile au convenit să modifice 
contractul cu Nr.0932/06 din 20 ianuarie 2022 după cum urmează:

a) La pct.3.1. textul „8990000,00 (opt milioane nouă sute nouăzeci mii lei 00 bani) lei se 
substituie cu textul „ 9377100,00 lei (nouă milioane trei sute șaptezeci și șapte mii una sută lei 00 
bani);
b) La poziția Datele juridice, poștale și bancare ale Părților se modifică sumele atribuite conform 
codurilor IBAN ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentarei și se expune în următoare 
redacție:

1. MD67TRPBA A281811A16287AC -7276800,00 lei.
c) în tot textui Anexei nr. I cifrele „8990000,00” se substituie cu cifrele „9377100,00”;
d) La Anexa nr. 2 pozițiile „Total pe an” vor avea următorul cuprins:

( 'i

t

septembrie
Total pe an

31806,00 
720700,00

503715,00
7276800.00’

535521,00
7997500,00

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în contin

Prezentul acord este întocmit în 2 exemplare și se consideră înch^
data semnării lui de către ambele părți.
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