
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           
                                                                                    
                                                   DECIZIE nr. 7/

     din      noiembrie 2021 
                                                                                                                     Proiect
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare 
cu  Asociația Obștească ”Centrul de Zi pentru 
Copii Vestea Bună”

     În  temeiul  art.  43 alin.  (1)  lit.  t),   art.  46 ale  Legii  nr.  436/2006 privind
administraţia publică locală,  cu modificările și completările ulterioare, luând în
considerație  demersul depus de Asociația Obștească ”Centrul de Zi pentru Copii
Vestea Bună”, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1.  Se  aprobă  Acordul  de  colaborare  dintre  Consiliul  raional  Strășeni  și
Asociația Obștească ”Centrul de Zi pentru Copii Vestea Bună”, 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 ”Centrul de Zi pentru Copii Vestea Bună”.
     3.  Se desemnează,  șeful  Direcției  generale  asistență  socială  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

VIZAT: 
Serviciul juridic                                                                                               
Direcția generală asistență socială                                                                  
      



Notă informativă
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu Asociația

Obștească „Centrul de Zi pentru Copii Vestea Bună””

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional și Aparatul președintelui raionului.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Prezentul proiect de decizie a fost elaborat în baza demersului nr. 2/VB  din 12 septembrie
2021 parvenit de la A.O. ” Centrul de Zi pentru Copii Vestea Bună”.
În conformitate cu art. 43 lit. t) al 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) și p) 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 constau  în implementarea și promovarea proiectelor de interes
comun,  astfel  creând  condiții  favorabile  pentru  încadrarea  și  adaptarea  beneficiarilor  în
comunitate.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul deciziei conține prevederi legale  privind încheierea acordului de colaborare. 
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prezentul  proiect  de  decizie  se  încorporează  în  sistemul  actelor  normative  și  nu  prevede
abrogarea altor decizii.
6. Avizarea şi 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 asistență socială, secretarul Consiliului raional.
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 Transparenţa decizională, secţiunea Consultări publice ale proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorupţie
În temeiul art. 35 al legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) al Legii
integrității nr. 82/2017, expertiza anticorupţie a fost efectuată de autor. Proiectul  nu conţine
reglementări ce ar favoriza corupţia.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul articolului 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul de
decizie a fost supus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului
raional. Proiectul este în concordanţă cu legile sus menţionate. Structura şi conţinutul actului
corespunde normelor de tehnică legislativă.

Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi propuneri
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Specialist principal în Serviciul juridic                                                                    

http://www.crstraseni.md/
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