REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL

RAIONAL STRĂȘENI

DECIZIE nr. 1/
din
martie 2022
PROIECT

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare
cu A.O. Clubul Sportiv „Atletic Strășeni”
În temeiul art. 43 alin. (1) lit. t) şi alin. (2), art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind
administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, luând în
considerație demersul depus de A.O. Clubul Sportiv „Atletic Strășeni”, examinând
nota informativă, Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și A.O. Clubul
Sportiv „Atletic Strășeni”, conform anexei.
2. Se împuternicește preşedintele raionului, Viorel Jardan, cu dreptul de a semna
Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și A.O. Clubul Sportiv „Atletic
Strășeni”.
3. Se desemnează șeful Secției cultură, turism, tineret și sport responsabil pentru
implementarea prezentului Acord de colaborare.
4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama
președintelui raionului (V. Jardan).
5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedinte al şedinţei
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional

VIZAT:
Serviciul juridic
Secția cultură, turism, tineret și sport

Nina RUSU

Anexa
la Decizia Consiliului raional Strășeni nr. 1/
din
martie 2022
Acord de Colaborare
între Consiliul raional Strășeni și Asociația Obștească Clubul Sportiv de Fotbal
„Atletic Strășeni”
I. Părţile acordului
Consiliul raional Străşeni, situat pe strada M. Eminescu 28, or. Străşeni,
reprezentat de preşedintele raionului Străşeni, Viorel JARDAN, care activează
în baza Legii nr. 436/2006 cu privire la administraţia publică locală, pe de o
parte, și
Asociaţia Obştească Clubul Sportiv de Fotbal „Atletic Strășeni”, situat în
or. Străşeni, str. Ștefan cel Mare 70/B, în persoana conducătorului -----, care
activează în baza Statutului, pe de altă parte, denumite în continuare părţi, au
convenit să încheie prezentul Acord de colaborare:
II. Obiectul Acordului de colaborare
Obiectul prezentului acord îl constituie acţiunile în comun stabilite de către părţi, în
vederea identificării tuturor pârghiilor și mecanismelor de susținere și promovarea a
sportului, atât la nivel național cât și internațional.
III. Principii de colaborare
Principiile de colaborare pe care se bazează prezentul acord sunt:
- Legalitate
- Transparenţă
- Obiectivitate
- Eficienţă şi Comunicare
- Responsabilitate și Durabilitate.
IV. Scopul Acordului de colaborare
Scopul acordului presupune edificarea şi dezvoltarea unui parteneriat eficient
între sectorul neguvernamental reprezentat de Asociația Obștească Clubul Sportiv
de Fotbal „Atletic Strășeni” şi cel public reprezentat de Autoritatea publică
locală de nivelul II, Consiliul raional Străşeni.
V. Obiectivele Acordului de colaborare
- Contribuirea

la dezvoltarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire a genului

dat de sport;
- Pregătirea sportivilor de înaltă performanţă în acest domeniu;
- Cooperare în domeniul sportului;
- Sprijinirea privind participarea sportivilor, echipelor, antrenorilor la
competiţii şi evenimente naţionale şi internaţionale;
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- Organizarea

antrenamentelor şi a examenelor de calificare, seminare de
instruire în scopul îmbunătăţirii nivelului lor de pregătire şi a performanţelor
sportive;
- Organizarea evenimentelor sportive (campionate locale şi republicane).
VI. Responsabilitatea părților
Consiliul raional Străşeni:
- va contribui în măsura posibilităţilor la sprijinirea activităţilor
sportive;
- va oferi suport metodologic prin intermediul subdiviziunilor de
specialitate.
Asociaţia Obştească:
- va contribui la dezvoltarea sportului;
- va organiza antrenamente regulate pentru îmbunătăţirea calităţii acestui gen
de sport;
- va organiza întruniri, seminare întru atragerea unui număr mai mare de
copii, tineri în practicarea acestui sport;
- va promova imaginea Consiliului raional Strășeni.
VII. Durata Acordului de colaborare
Prezentul acord de colaborare este încheiat pe un termen de 3 ani de la data semnării
acestuia.
VIII. Dispoziții finale
Prezentul acord este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Divergenţele în implementarea şi aplicarea acestui Acord vor fi mediate între părţi.
Data semnării: ____________________
Semnăturile Părţilor:
Consiliul raional Strășeni

Preşedintele raionului Străşeni
_______________ Viorel JARDAN
L.Ș.

Asociația Obștească Clubul Sportiv
de Fotbal „Atletic Strășeni”
Preşedintele Asociației Obștești Clubul
Sportiv de Fotbal „Atletic Strășeni”
__________
L.Ș.
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NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei Consiliului raional
„Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu A.O. Clubul Sportiv „Atletic 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 A.O. Clubul Sportiv
„Atletic Strășeni” a fost elaborat în baza demersului Asociației Obștești nr. 21/21 din 29
octombrie 2021 și întru dezvoltarea relațiilor de colaborarea dintre Consiliul raional Strășeni și
A.O. Clubul Sportiv „Atletic Strășeni”.
Scopul și finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în crearea unui cadru legal de
colaborare între principalii actori participanți la proces și stabilirea unor relații de parteneriat.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul deciziei cuprinde partea dispozitivă și Acordul de colaborare, structurat conform
standardelor naționale.
4. Fundamentarea economico-financiară
La implementarea prezentului proiect vor fi alocate mijloace financiare în limita posibilităților și în
limitele cadrului legal în vigoare..
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul de acte normative și nu necesită abrogarea altor decizii ale
Consiliului raional.
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, Secția cultură, turism,
tineret și sport, secretarul Consiliului raional. 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.

Serviciul juridic

