
REPUBLICA MOLDOVA                                              РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
 CONSILIUL RAIONAL                                                      РАЙОННЫЙ СОВЕТ
         STRĂŞENI                                                                          СТРЭШЕНЬ 
      

                            DECIZIE nr. 2/
                                     din  20 martie  2020                                   Proiect

                                                                                  
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 
cu Asociația Obștească ”Organizația veteranilor din raionul Strășeni”                      

În  temeiul  art.43  alin.  (1)  lit.  t)  şi  alin.(2),  art.  46  ale  Legii  nr.436/2006
privind  administraţia  publică  locală,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,
luând  în  considerație   demersul  depus  de  Asociația  Obștească  ”Organizația
veteranilor  din raionul Strășeni”,  examinând nota informativă,  Consiliul  raional
DECIDE:

1.  Se  aprobă  Acordul  de  colaborare  dintre  Consiliul  raional  Strășeni  și
Asociația  Obștească  ”Organizația  veteranilor  din  raionul  Strășeni”,  conform
anexei.

2.  Se  împuternicește  preşedintele  raionului,  domnul  Pavel  Tamaciuc,  cu
dreptul  de  a  semna  Acordul  de  colaborare  dintre  Consiliul  raional  Strășeni  și
Asociația Obștească ” Organizația veteranilor din raionul Strășeni”.

3. Se desemnează, șeful Direcției asistență socială și protecție a familiei 
(C. Cobzac) responsabil pentru implementarea prezentului Acord de colaborare.
         4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama
președintelui raionului (P. Tamaciuc).
         5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al
actelor 
locale.

Preşedinte al şedinţei 

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional                                                      Nina RUSU

AVIZAT: 

Serviciul juridic                                                                                I. Malic
Direcția asistență socială                                                                  C. Cobzac       
și protecție a familiei
      



                                                

                                       Acord de colaborare

Acordul  de  colaborare  este  încheiat  între  Consiliul  Raional  Strășeni  în  persoana

Preşedintelui  raionului,  domnul  Pavel  Tamaciuc,  care  activează  în  baza  Legii  cu  privire  la

administraţia publică locală nr. 436/2006 și Asociația Obştească ”Organizația veteranilor din raionul

Străşeni”, care activează în baza statutului, reprezentat de preşedintele asociației, Gheorghe Calmîş.

                                                  I. Dispoziţii generale

     1.1  Asociația Obştească întruneşte veterani de diferite categorii, din toate localităţile raionului Străşeni:

-  Veteranii celui de al II-lea război Mondial

-  Veterani pensionari ai muncii

-  Veterani al războiului din Afganistan

-  Veterani al războiului de pe Nistru

-  Participanţi la lichidarea avariei din Cemobîl

-  Veterani al diferitor conflicte armate de pe teritoriul altor ţări

     1.2   Pe parcursul   anilor Asociația Obștească ”Organizația veteranilor din raionul  Străşeni” a

elaborat şi implementat diverse măsuri culturale:

- Participarea  la  Festivalul  raional  și  republican  cîntecului  patriotic”  Credinţă,  Speranţă  şi

Iubire”

-  Participarea la sărbătoarea de 9 mai ziua Victoriei asupra fascismului;

- Participarea la comemorarea eroilor căzuţi în conflictul armat de pe Nistru şi războiul din

Afganistan;

- Participarea la ”Ziua Mondială a persoanelor în etate”;

Toate aceste măsuri culturale au avut loc cu susţinerea financiară a Consiliului raional şi a

unor agenţi economici.

    1.3  Organizaţia obştească a veteranilor din raionul Străşeni pe parcursul anilor a beneficiat de ajutor

umanitar care a fost distribuit gratis veteranilor, pensionarilor şi păturilor vulnerabile din raion, cît şi unele

organizaţii cum ar fi  -  Misiunea de caritate, Asociaţia nevăzătorilor, Centrul de protecţie a copiilor orfani

din  familiile  defavorizate  şi  a  bătrînilor  singuri  ”Prometeu”,  Asociaţia  obştească  pentru  educaţie

”Neoumanist’, Ansamblul de dansuri ”Baştina” de pe lîngă Casa de Cultură Străşeni.

II. Principii de colaborare

     2.1  Procesul de colaborare se va realiza cu respectarea următoarelor principii:

1.  Comunicarea transparentă şi eficientă.

2.  Schimb  operativ  de  informaţie  dintre  Consiliul  Raional  Strășeni  şi  Asociația  Obștească  ”

Organizația de veterani din raionul Străşeni.

3.  Interesul superior este colaborarea între Administraţia Publică locală de nivelul II şi Asociația

Obștească ” Organizația de veterani din raionul Străşeni.

III. Organizaţia obştească a veteranilor din raionul Străşeni



promovează:

   3.1  Participarea activă la măsurile culturale şi umanitare la nivel de raion şi republică cum ar fi:

 -   Festivalul raional și republican cîntecului patriotic” Credinţă, Speranţă şi Iubire”;

 -  9 mai, Ziua Victoriei asupra fascismului;

       -  comemorarea eroilor căzuţi în conflictul armat de pe Nistru;

       -  Ziua Mondială a persoanelor în etate;

        -  obţinerea ajutorului umanitar pentru veteranii raionului, pensionari şi alte pături social vulnerabile

prin intermediul diferitor ONG- uri atît din republică atît şi de peste hotare;

  -  Distribuirea gratuită a ajutorului umanitar obţinut veteranilor de diferite categorii din or. Străşeni şi

satele raionului.

IV. Scopul şi obiectivul colaborării:

      4.1  Scopul acordului presupune colaborarea între Consiliul raionului Străşeni și Asociația Obștească    

           ”Organizația de veterani din raionul Străşeni”.

V. Responsabilităţile părţilor:

5.1 Asociația Obștească ”Organizaţia veteranilor din raionul Strășeni:

-  Va promova şi implementa măsurile culturale şi de ajutorare umanitară preconizate, prin (vezi

p. 3.1)

-  Va  oferi  gratis  ajutoarele  umanitare  obţinute  veteranilor  şi  pensionarilor  şi  altor  pături

vulnerabile din localităţile raionului.

- Va promova imaginea autorității publice de nivelul II în cadrul diferitor activități;

5.2       Consiliul Raional Străşeni:

-  Va coordona procesul de pregătire şi desfăşurare a Festivalului raional și republican al

cîntecului patriotic” Credinţă, Speranţă şi Iubire”, măsurilor consacrate Zilei de 9 mai,

concursului pentru cel mai îngrijit monument din localitățile raionului, zilei mondiale a

oamenilor în etate.

-  Va  susţine  iniţiativele  organizaţiei  veteranilor  din  raion   în  măsura  posibilităților  și  în

conformitate cu legislația în vigoare.

VI. Durata acordului

 6.1   Prezentul acord este încheiat pe o perioadă de 2 ani și intră în vigoare la data semnării

acestuia de către părți. 

                                                             VII.   Dispoziţii finale

7.1 Prezentul acord este încheiat în 2 exemplare. 

      Clauzele acordului de colaborare pot fi modificate doar prin acordul părților.

         Președintele raionului Strășeni                                  Președintele A.O. organizația
veteranilor 
                                                                                                         din raionul Strășeni”

     ______________Pavel Tamaciuc                                     _____________Gheorghe CALMÎ



NOTA  INFORMATIVĂ
la proiectul  deciziei Consiliului raional 

„Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu Asociația Obștească 
”Organizația veteranilor din raionul Strășeni”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Serviciul juridic din cadrul Consiliului raional Strășeni.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul   deciziei ” Cu  privire  la  aprobarea  Acordului  de  colaborare  cu  Asociaţia
Obştească ”Organizația veteranilor din raionul Strășeni” a fost elaborat în baza demersului
din  03.02.2020  și  în  temeiul prevederilor  Legii  nr.436/2006 privind administrația  publică
locală, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că ”Consiliul raional decide în
condițiile  legii,  asocierea  cu  alte  autorități  ale  administrației  publice  locale,  inclusiv
cooperarea  transfrontalieră,  pentru  realizarea  unor  lucrări  și  servicii  de  interes  public,
promovarea  și  protejarea  intereselor  autorității  administrației  publice  locale,  precum  și
colaborarea cu agenții  economici și asociații  obștești  din țară și din străinătate,  în scopul
realizării unor acțiuni sau lucrări de interes comun”, art. 53 lit. g) al aceleiași legi prevede că
”președintele raionului semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului sau al
consiliului raional și asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ - teritoriale,
inclusiv din alte țări”.
Scopul și finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în crearea unui cadru
normativ de colaborare între principalii actori  participanți la proces și stabilirii unor relații de
parteneriat.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
 Proiectul  decizie  cuprinde  partea  dispozitivă  și  Acordul  de  colaborare,  structurat  conform
standardelor naționale.
4. Modul de înсоrроrаrе а actului în cadrul normativ in vigoare 
Proiectul  decizie  se  încorporează  în  sistemul  actelor  normative  în  vigoare  și  nu  necesită
abrogarea/mоdifiсаrеа altor decizii.
5. Fundamentarea economico-financiară
La implementarea prezentului proiect vor fi alocate mijloace financiare în limita posibilităților.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
 În baza celor expuse și în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr. 100/2017 cu privire la
actele  normative,  proiectul  de  decizie  a  fost  avizat  de  către  Serviciul  juridic  din  cadrul
Consiliului raional Strășeni, secretarul Consiliului raional, șeful Direcției asistență socială și
protecție a familiei.  Totodată  în scopul respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008 privind
transparența în procesul decizional proiectul a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional
www.crstraseni.md, la  directoriul  Transparența decizională,  secțiunea Consultări  publice ale
proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) al Legii
integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor. Proiectul de
decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza corupția.
8. Constatările expertizei juridice
Prezentul proiect de decizie este în concordanță cu Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea
administrativă,  Legii  nr.  436/2006  privind  administrația  publică  locală   cu  modificările  și
completările  ulterioare.  Structura  și  conținutul  actului  corespund  normelor  de  tehnică
legislativă.
Prin urmare, proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate pentru avizare
şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.
Șef al Serviciului juridic                                                              Malic Ion
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