
 R E P U B L I C A   M O L D O V A

C O N S I L I U L    R A I O N A L   S T R Ă Ș E N I

DECIZIE nr. 1/
din       martie 2022

Proiect

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare
pentru implementarea Proiectului nr. 03 
„Igiena contează - Școală progresează” 

     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 Instituția Publică Gimnaziul „Ion Creangă” din comuna
Micleușeni, examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se aprobă Acordul de colaborare pentru implementarea Proiectului nr. 03 „Igiena
contează - Școală progresează”, conform anexei.
     2. Se împuternicește preşedintele raionului, Viorel Jardan, cu dreptul de a semna
Acordul  de  colaborare  pentru  implementarea  Proiectului  nr.  03  „Igiena  contează  -
Școală progresează”.
     3. Se desemnează șeful Direcției generale educație și cultură 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                                                      Nina RUSU

VIZAT: 
Serviciul juridic                                                              
Direcția educație și cultură                                             



Anexa 
la Decizia Consiliului raional Strășeni 

nr. 1/     din      martie 2021

ACORD DE COLABORARE 

pentru implementarea 

PROIECTULUI nr. 03

"Igiena contează - Școala progresează"

I. PĂRŢILE ACORDULUI

1.1.  A.O.  ROTARY  E  CLUB  MOLDOVA  INTERNATIONAL,  cod  fiscal  1020620000076,  în

persoana administratorului ________, numit în continuare „Donator”, pe de o parte 

1.2.  Gimnaziul  „Ion  Creanga”,  com.  Micleușeni,  r-nul  Straseni,  cod  fiscal  1012620010173,  în

persoana directorului __________, numită în continuare „Beneficiar”,

1.3. În calitate de cofinanţatori vor fi autorităţile publice locale de nivelul I şi II după cum urmează:

a)  Primăria  comunei  Micleușeni,  cod  fiscal  1008601000592,  reprezentat  de  primarul Butnaru

Rodica,  numită în continuare „COFINANŢATOR 1”,

b)  Consiliul  raional  Strășeni,  cod  fiscal  1017601000161, reprezentat  de  preşedintele  raionului

Jardan Viorel, care acţionează în baza Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, numit în

continuare  „COFINANŢATOR 2”, pe de altă parte,  toți fiind  «PĂRŢI»,  au încheiat prezentul Acord

privind următoarele:

II. TERMENI ŞI DEFINIŢII

2.1. Părţile  au  convenit  că  expresiile  şi  cuvintele,  fiind  folosite  în  prezentul  Acord,  vor  avea

următoarele semnificaţii:

2.1.1. „Acord”- înseamnă prezentul Acord, care reprezintă exprimarea voinţei Părţilor, fiind semnat de

Părţi, toate anexele la el, precum şi orice alt document, care potrivit înţelegerii între Părţi face parte

integrantă din Acord. 

2.1.1.1  Acordul  de  Parteneriat: document  legal  obligatoriu  semnat  de  între  Donator,  Beneficiarul

Proiectului şi toţi Partenerii de Proiect, pentru a asigura o scopul  proiectului, care prevede în special

rolul exact şi responsabilităţile fiecărei Părţi. 

2.1.2.„Anexe” - înseamnă actele, care sunt anexate şi/sau vor fi anexate la prezentul Acord şi constituie

o parte integrantă a prezentului Acord. 
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2.1.3.  „Colaborare” -  denotă activitatea  desfăşurată  în  comun de către  Părţi  privind implementarea

Proiectului‚"Igiena contează - Şcoala progresează".

2.1.4.„Donator”:(Partener  de  Dezvoltare),  se  înţelege  o  persoană  juridica,  ONG,  organizaţie

internaţională,  care  finanţează  implementarea  proiectelor,  studiilor  sau  alte  tipuri  de  activităţi,  care

vizează  predarea  mijloace  financiare  sau  costul  lucrărilor  /  investiţiilor,  activelor,  cunoştinţelor  sau

tehnologiilor către BENEFICIAR.                                                                                                                

2.1.5.Beneficiarul  proiectului  (Partener  Principal) :  instituţia  publică,  care  semnează  Acordul  de

colaborare   cu  DONATORUL,  este  beneficiarul  direct  al  implementării  proiectului,  participă  cu

mijloace financiare şi poartă responsabilitatea general pentru implementarea proiectului, în conformitate

cu legislaţia Republicii Moldova. 

2.1.6. „Cofinanţator”:  autoritate publică de nivelul I sau II care contribuie financiar, cu sumă fixă, la

implementarea proiectul împreună cu beneficiarul proiectului (partener principal), mărimea contribuţiei

fiind prestabilită în Acordul de colaborare. 

2.1.7.  „Interes  public”-  orice  beneficiu  ale  cărui  formă  și  valoare  se  determină  prin  decizie  a

partenerului public, obținut în folosul partenerului public și al persoanelor care locuiesc și/sau activează

pe teritoriul raionului Ialoveni și Republicii Moldova. În scopurile prezentului Acord interesul public

constă în instalarea, montarea si funcționarea blocului sanitar. 

III. OBIECTUL ACORDULUI

3.1.  Obiectul prezentului Acord îl constituie colaborarea între PĂRŢI, care vor implementa proiectul

"Igiena  contează  -  Școala  progresează",  care  constă  în  construcţia/reconstrucţie/amenajarea

blocului sanitar pentru BENEFICIAR, cum este stabilit în bugetul estimat (Anexa nr. 1), schemele

şi specificaţiile tehnice (Anexa nr. 2) şi graficul lucrărilor (Anexa nr. 3), prin participarea şi cu

aportul  A.O. ROTARY  E CLUB MOLDOVA INTERNATIONAL,  Gimnaziul Ion Creanga,

Micleușeni, or. Straseni, Primăria com. Micleușeni, Consiliul raional  Strășeni;

3.2. Costul estimat al PROIECTULUI este de 293834.12. 

         DONATORUL construiește/reconstruieşte/amenajează grupurile sanitare în folosul beneficiarului,

cu participarea financiară comună: DONATORUL - 55% ~160000,00 (Una suta șaizeci mii) lei

şi  BENEFICIARUL, COFINANŢATOR 1, COFINANŢATOR  2 - 45% ~ 133834,12 (Una

suta treizeci si trei mii opt sute treizeci si patru) lei.
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3.2.1.A.O. ROTARY  E CLUB MOLDOVA INTERNATIONAL,  este  de acord  să contribuie  la

implementarea proiectului prin acordarea unui grant din sursele proprii de finanţare, în sumă de

160000 lei, care constituie nu mai mult de 55 % din bugetul total aprobat al PROIECTULUI.

3.2.2.  Gimnaziul  „Ion  Creanga”,  com.  Micleușeni,  este  de  acord  să  contribuie  la  implementarea

proiectului prin alocarea din sursele proprii de finanțare, a sumei de 18834.12 (optsprezece mii

opt sute treizeci si patru lei.

3.2.3. Primăria com. Micleușeni, este de acord să contribuie la implementarea proiectului prin alocarea

din sursele proprii de finanţare, a sumei de 25000   douăzeci si cinci mii) lei.

3.2.4. Consiliul raional Straseni, este de acord să contribuie la implementarea proiectului prin alocarea

din sursele proprii de finanţare, a sumei de 90000 ( nouăzeci de mii) lei.

3.3.  PĂRŢILE vor colabora prin executarea obligațiilor ce le revin conform legislației  în vigoare și

prezentului Acord;

3.4. Colaborarea PĂRŢILOR vizează următoarele direcții de activitate: 

3.4.1. Executarea obligaţiilor asumate de PĂRŢI, în prezentul acord, având drept scop sporirea eficienței

activităților de interes public, fiecare PARTE asumându-și riscuri și responsabilități concrete.

3.4.2.  Atingerea  scopului  de  a  crea  condiţii  sanitar  –  tehnice  corespunzătoare  normelor  sanitar  -

epidemiologice,  pentru  activitatea  instituţiei  de  învăţământ,  Gimnaziul  „Ion Creanga”,  com.

Micleușeni, r-nul Strășeni.

3.4.3. Protejarea mediului înconjurător prin gestionarea eficientă a apelor reziduale.

IV. DREPTURILE PĂRŢILOR

4.1. DONATORUL are următoarele drepturi:

       4.1.1. Să aibă accesul liber la obiectul, precum și la toate informațiile și documentele aferente

realizării prezentului ACORD.

4.1.2. Să participe la ședințele comune cu reprezentanții beneficiarului, pentru buna implementare a

acordului și pentru asigurarea calității în luarea deciziilor în conformitate cu obiectul prezentului

Acord.

4.1.3. Să atragă investiții pe cont şi pe risc propriu.

4.1.4.  Să încheie  contracte  de  investiții  şi  alte  acțiuni  legate  de desfășurarea Proiectului  Igiena

Contează- Școala Progresează.

4.1.5. Să conducă și să răspundă de desfășurarea întregii activități a Proiectului "Igiena Contează-

Școala Progresează".

4.1.6. Să colaboreze cu specialiștii din domeniu.

4.1.7.Să  folosească  bunuri,  inclusiv  cele  atribuite  domeniului  public,  lucrări,  servicii  publice,  cu

excepția celor interzise expres de lege.
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V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

5.1.În  vederea  realizării  prevederilor  prezentului  ACORD,  în  plus  la  cele  menționate  în  alte

compartimente ale acordului, BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații specifice:

5.1.1.  Să contribuie  la  implementarea proiectului  cu nu mai  puțin de 45% din costul  bugetului

estimativ al proiectului, transferând partea bănească a contribuției la  A.O. ROTARY  E CLUB

MOLDOVA INTERNATIONAL pe parcursul a unei luni din data colectării întregii contribuţii,

conform următoarelor rechizite bancare:

Banca Banca: BC Moldova-Agroindbank S.A.                   

 Sucursala Chișinău-Centru

Beneficiar A.O. ROTARY  E CLUB MOLDOVA INTERNATIONAL

Cod fiscal 1020620000076

IBAN MD84AG000000022513893555

5.1.2. Să predea DONATORULUI, toate împuternicirile necesare ce țin de realizarea prezentului

Acord,  împuterniciri  necesare pentru activitate  de implementare  a  Proiectului,  Igiena Contează-

Școala Progresează.

5.1.3. Să monitorizeze eficiența utilizării de către DONATOR a resurselor materiale și financiare

destinate funcționării serviciilor create.

5.1.4. Să organizeze activități de informare, comunicare și mobilizare pentru promovarea activității

de implementare a Proiectului Igiena Contează- Școala Progresează.

5.1.5.Să implice reprezentanții autorităților publice locale la coordonarea și organizarea activităților

care  sa  faciliteze  buna  desfășurare  de  implementare  a  Proiectului  Igiena  Contează-  Școala

Progresează.

5.1.6.Beneficiarul Proiectului asigură cofinanțare, la implementarea proiectului „Igiena contează –

școala progresează”, conform Capitolului III a prezentului Acord. Modul de acumulare a cofinanțării

de către Beneficiar este pe deplin la latitudinea și responsabilitatea acestuia (transfer de fonduri de la

APL, asociațiile de părinți, organizații filantropice, sponsorizări, acumulate la un cont special pentru

proiect ).

5.1.7.  Să  acopere  financiar  orice  sporire  a  costului  proiectului  din  mijloace  financiare  proprii,

contribuţia comunităţii sau alte surse disponibile;

5.1.8.Să asigure blocul sanitar cu alimentare permanentă cu energie electrică, apă curgătoare, săpun

și alte materiale consumabile;

5.1.9.Să asigure funcționarea blocului sanitar o perioadă de 15 ani de după darea în exploatare;

5.1.10.Să transmită către DONATOR documentele necesare confirmării corespunzătoare a efectuării

proiectului, în fața finanțatorilor externi și/sau organelor fiscale și/sau de control;
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5.1.11. 5ă perfecteze documentele legate de montarea și exploatarea corespunzător cadrului legal a

blocului sanitar și să petreacă procedurile legal stabilite (modificări la proiectul școlii, aprobările

din partea autorităților și persoanelor competente, autorizații sanitare, etc.).

5.1.12. BENEFICIARUL va permite publicarea si promovarea informațiilor cu privire la activitățile

finanțate prin intermediul acestui Acord, publicarea pe pagini oficiale si pe alte surse, publicarea

numelui, a denumirii Planului Financiar, o descriere succinta a activității finanțate si a obiectivelor

acestuia,  dar  si  a  fotografiilor  si  video-urile  realizate  cu  ocazia  diverselor  activități,  in  vederea

aducerii la cunoștință a publicului larg a povestii de succes finanțate in cadrul acestui program.

5.1.13. BENEFICIARUL, va primi în mod gratuit, blocul sanitar,de la DONATOR, după finalizarea

lucrărilor de livrare, montare și darea în exploatare, conform Actului de transmitere – primire, care

va servi drept temei pentru a lua la evidenţa contabilă valoarea investiţiei.

5.2.DONATORUL își asumă următoarele obligații:

5.2.1. Să asigure BENEFICIARULUI accesul liber la obiectul prezentului ACORD, precum și la

toate informațiile și documentelor aferente.

5.2.2.  Să îndeplinească  obligaţiunile  prezentului  Acord în  conformitate  cu  actele  normativele  şi

standardele în vigoare.

5.2.3. Să aibă propria arhivă, în care se păstrează: actul normativ de constituire, regulamentul de

funcționare şi organizare, planuri, programe de activitate, dări de seamă, rapoarte curente și anuale,

inclusiv statistice, documentația,  materiale, ordine, corespondența, registre.

5.2.4. DONATORUL acumulează și alocă finanțare, în implementarea proiectului „Igiena contează

– școala progresează”, prin procurarea și montarea unui bloc sanitar (WC public) destinat pentru a fi

folosit de elevii și personalul didactic al Beneficiarului.

5.2.5.  DONATORUL  va  efectua  debursarea  mijloacelor  financiare  către  antreprenor  în  tranşe

conform volumelor de lucrări executate.

5.2.6. Pentru primirea tranşei, antreprenorul va prezenta la Donator, Procesul-verbal de recepţie a

lucrărilor executate, perfectat şi semnat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

5.2.7.DONATORUL nu va accepta de la antreprenor lucrări executate cu încălcarea specificaţiilor

tehnice şi a bugetului aprobat pentru Proiect. 

5.2.8.După finalizarea lucrărilor de livrare, montare și darea în exploatare a blocului sanitar, acesta

va fi transmis în mod gratuit către Beneficiar pentru exploatare.

5.2.9 DONATORUL, în termen de 2 luni din data recepţiei finale a lucrărilor, va transmite investiţia

la  balanţa  BENEFICIARULUI, în  baza actului  de transmitere  – primire  a investiţiilor,  ca  grant

acordat BENEFICIARULUI. 
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VI. RESPONSABILITATEA ȘI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1.  DONATORUL,  are  dreptul  să  atragă  investiţii  pe  cont  şi  pe  risc  propriu,  fără  acordul

BENEFICIARULUI. 

6.2.  DONATORUL,  nu  poartă  nici  o  răspundere  pentru  angajamentele  financiare  ale

BENEFICIARULUI.

6.3. BENEFICIARUL,nu  poartă  nici  o  răspundere  pentru  angajamentele  financiare  ale

DONATORULUI.

6.4. COFINANŢATOR  1  şi  2  nu  poartă  nici  o  răspundere  pentru  angajamentele  financiare  ale

BENEFICIARULUI şi DONATORULUI.

6.5.  În cazul în care una dintre părți nu respectă obligațiile asumate sau în cazul incapacității ei de a

îndeplini  aceste  obligații,  cealaltă  parte  este  îndreptățită  să  ceară  rezilierea  Acordului,  cu

respectarea unui termen de preaviz de 1 lună.

6.6. În caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în prezentul Acord,

Părţile  poartă  răspundere  în  conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare  a  Republicii  Moldova  şi

prevederile prezentului Acord.

VII. TERMENUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

7.1 DONATORUL, este obligat să înceapă realizarea obiectivelor în termenul de maxim 30 de zile de la

data  confirmării  de  către  Beneficiar  prin  Extrasului  bancar  a  existenţei  sumei  contribuţiei,

specificate în punctul 3.2 din prezentul Acord.

7.2.  DONATORUL este obligat săptămânal să informeze despre procesul de îndeplinire a serviciilor/

lucrărilor, conform graficului prezentat.

7.3.  BENEFICIARUL are  dreptul  la  acces  liber  pentru  verificare  executării  serviciilor/lucrărilor  şi

pentru a controla mersul şi calitatea serviciilor/lucrărilor efectuate de către antreprenorul selectat de

DONATOR.

VIII. TERMENUL DE VALABILITATE A ACORDULUI

8.1. Prezentul Acord intră în vigoare la momentul semnării  „_____” ____________________ 2022

8.2. Acordul,  este  valabil  până  la  data  recepţiei  finale  a  lucrărilor  de  construcţie,  executate  de

antreprenorul selectat de Donator şi transmiterea costului acestor lucrări de către DONATOR către

BENEFICIAR .

IX. CIRCUMSTANȚE CARE JUSTIFICĂ NEEXECUTAREA OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE

9.1.  În cazul apariţiei  circumstanţelor independente de voința părților (impedimente),  care și a căror

consecințe nu puteau fi prevenite, ce împiedică onorarea completă sau parţială a obligaţiilor de către
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părţi prevăzute de prezentul contract, şi anume: incendiu, inundaţie, cutremur, calamităţi naturale,

dezordini  în  masă,  răscoală,  război,  operaţii  militare  de  orice  caracter,  şi  alte  circumstanţe

independente de voința părților,  termenul  de executare a obligaţiilor contractuale  se prelungeşte

condiţionat de termenul de acţiune a acestor circumstanţe.

9.2  În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata

existenței impedimentului, însă în cazul în care această circumstanţă (impediment justificator) şi

urmările ei se vor prelungi mai mult de o lună, fiecare Parte este în drept să renunţe la executarea

obligaţiilor  sale  prevăzute de prezentul  Contract.  În cazul  în care impedimentul  justificator  este

permanent, obligațiile corelative se sting.

9.3 Partea, pentru care devine imposibilă executarea obligaţiilor prevăzute de prezentul contract, 

se obligă să înştiinţeze în formă scrisă partea opusă în termen de 5 zile lucrătoare, despre apariţia

circumstanţelor care împiedică executarea obligaţiilor şi înlăturarea lor.

9.4  Dovezile corespunzătoare despre prezenţa acestor circumstanţe şi durata lor vor fi confirmate prin

actele eliberate   de Camera de Comerţ şi Industrie sau de alte organe competente, după caz.

X.SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

10.1.Părţile vor depune toate eforturile posibile de a rezolva situaţiile litigioase sau divergenţele de 

opinii prin negocieri.  

10.2. În caz de încălcare de către una din părţi a dispoziţiilor prezentului Acord,cealaltă Parte expediază

Părţii  vinovate  o  reclamaţie  scrisă  cu  privire  la  înlăturarea  încălcărilor  în  termen  de  30  zile

calendaristice.

10.3. Dacă una din Părţi, nu este de acord cu rezultatele examinării reclamaţiei sau nu a primit răspuns 

în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice din momentul expedierii reclamaţiei, litigiul se va 

soluţiona de către instanţa de judecată competentă din Republica Moldova.

10.4. În cazul în care soluţionarea conflictului pe cale amiabilă este epuizată fără a soluţiona conflictul 

sau nu mai este posibilă, atunci litigiile, decurgând din sau în legătură cu prezentul Acord se 

soluţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

XI. CLAUZE FINALE

11.1.Toate  modificările  şi  completările  la  prezentul  Acord  sunt  parte  integrantă  al  acestuia  şi  sunt

considerate valabile şi obligatorii pentru Părţi în cazul în care sunt întocmite în scris, semnate de

către reprezentanţii împuterniciţi ai Părţilor. 

11.2.Prezentul  Acord reprezintă  acordul final  între  Părţi  referitor  la obiectul  Acordului şi  conţine o

înţelegere  completă  şi  exhaustivă  între  Părţi  cu  privire  la  obiectul  Acordului,  anulând  toate
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acordurile, contractele, memorandumurile, înţelegerile, obligaţiile şi declaraţiile anterioare, făcute

în formă scrisă sau orală, cu privire la obiectul Acordului. Părţile convin că nu există nici un fel de

alte declaraţii, înştiinţări, garanţii, cu excepţia celor clar definite în prezentul Acord. 

11.3. Acordul  este  încheiat  în  4  (patru)  exemplare,  câte  un  exemplar  pentru  fiecare  Parte,  toate

exemplarele fiind autentice şi având aceeaşi putere juridică. 

11.4. Acordul include următoarele documente anexate, care sunt parte integrantă a prezentului Acord:

Anexa nr.1 – Bugetul estimat.

Anexa nr. 2 - Schemele şi specificaţiile tehnice.

Anexa nr. 3 - Graficul lucrărilor.

Adresele juridice şi semnătura părţilor:

DONATOR BENEFICIAR

AO „Rotary E-Club Moldova International” Gimnaziul ”Ion Creanga”, com. Micleușeni, 

Administrator: Directorul: 

or. Chișinău, bd Ștefan cel Mare 127/1, MD

Tel. +37369120113

Adresa juridica---------

Cod fiscal: 1020620000076 Cod fiscal: 1012620010173

Banca: BC Moldova-Agroindbank S.A

Sucursala Chișinău-Centru

MF Trezoreria

                           Banca:TREZMD2X

IBAN: MD84AG000000022513893555 IBAN: ---------------------

LŞ  __________________Alexandru ROBU                 LŞ        __________________

L.Ș. ____________________Rodica Butnaru                   L.Ș.__________________Viorel Jardan
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COFINANŢATOR 1

Primăria comunei Micleușeni

                Primarul Rodica Butnaru 

Adresa juridica --------------

Cod fiscal: 1008601000592

Banca:

IBAN: ---------------

COFINANŢATOR 2

          Consiliul raional Strășeni

Preşedintele raionului Jardan Viorel

Adresa: mun. Strășeni, str. M. Eminescu 28

Cod fiscal:  1017601000161

Banca: 

cod bancar: 

 IBAN:



NOTA  INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei Consiliului raional 

„Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare pentru implementarea Proiectului nr. 03
„Igiena contează - Școala progresează”

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 pentru implementarea Proiectului
nr. 03 „Igiena contează - Școala progresează” a fost elaborat în baza demersului Asociației Obștești
„ROTARY E CLUB MOLDOVA INTERNATIONAL” întru dezvoltarea relațiilor de colaborarea
dintre părți.
Scopul și finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în crearea unui cadru legal de
colaborare  între  principalii  actori,  în  vederea  implementării  proiectului  „Igiena  contează  -  Școala
progresează” în Gimnaziul „Ion Creangă” din comuna Micleușeni. 
Prezentul acord urmează să fie semnat de 4 părți, după cum urmează: Consiliul  raional  Strășeni,
A.O.  „ROTARY E CLUB MOLDOVA INTERNATIONAL”,  Primăria  comunei  Micleușeni
și Gimnaziul „Ion Creangă” din comuna Micleușeni. 
Suma prezentului acord va constitui 293834.12 lei.
3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul decizie 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 sumă de 90,0 mii lei. 
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,  Direcția  generală educație  și
cultură, 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                                                                            


