
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                   DECIZIE nr. 4/ 
                  din         septembrie   2020

                                                                                                               Proiect
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare
dintre Consiliul raional Strășeni Agenția ”MOLDSILVA”,
Rezervația naturală ”Codrii” și Consiliul comunal Lozova                             

În  temeiul  art.  43  alin.  (1)  lit.  t)  şi  alin.  (2),  art.  46  ale  Legii  privind
administraţia  publică  locală  nr.  436/2006,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, luînd în considerație demersul Agenției ”MOLDSILVA”,  examinând
nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

1. Se aprobă Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni, Agenția
”MOLDSILVA”,  Rezervația  naturală  ”Codrii”  și  Consiliul  comunal  Lozova,
conform  anexei.

2. Se împuternicește preşedintele raionului,  Pavel Tamaciuc, cu  dreptul de a
semna  Acordul  de  colaborare  dintre  Consiliul  raional  Strășeni,  Agenția
”MOLDSILVA”, Rezervația naturală ”Codrii” și Consiliul comunal Lozova. 

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 (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                                                                                               I. Malic
      Secția cultură, 
      turism, tineret și sport                                                                                     V. Schirliu  



ACORD DE COLABORARE

încheiat între Consiliul raional Străşeni, Agenţia "MOLDSILVA", Rezervaţia Naturală

„Codrii” şi Consiliul comunal Lozova privind cooperarea în domeniul turismului

Consiliul raional Străşeni,  reprezentat de preşedintele raionului Străşeni, Pavel Tamaciuc, care 

activează în baza  Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu completările și 

modificările ulterioare;

Agenţia  "MOLDSILVA",  în  persoana directorului  Dumitru  Cojocaru,  care  activează  în  baza

Regulamentului  privind  organizarea  și  funcționarea  Agenției  ”MOLDSILVA”  structurii  și

efectivului –limită ale aparatului central al acesteia;

Întreprinderea de Stat Rezervaţia Naturală „Codrii”  în persoana directorului Iurie Cioară, care

activează în baza Statutului;

Consiliul comunal Lozova, în persoana primarului Lilian Botnaru, care activează în baza Legii  

nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu completările și modificările ulterioare;

numite în continuare Părţi,

luând în consideraţie iniţiativele comune realizate până acum cu scopul creşterii potenţialului zonei

ca destinaţie turistică, exprimându-şi intenţia de a contribui la consolidarea relaţiilor de parteneriat

şi  conjugare,  eforturilor  în  scopul  dezvoltării  turismului  ca  activitate  importantă  pentru  viaţa

economică  culturală  şi  socială  a  localităţilor  rurale,  recunoscând  că  turismul  este  un  mijloc  de

conservare şi promovare a patrimoniului natural cultural şi religios, au convenit, după cum urmează:

Articolul 1

Părţile vor consolida şi dezvolta cooperarea în domeniul turismului, în baza egalităţii şi

avantajului reciproc, în conformitate cu prezentul Acord şi legislaţia în vigoare.

Articolul 2

Părţile depun eforturi comune şi sprijină schimbul de informaţii din domeniul turismului şi

altor domenii conexe, în scopul creşterii vizibilităţii  şi atractivităţii zonei ca destinaţie turistică

prin:

● promovarea activităţilor în aer liber pentru combaterea sedentarismului social;

● contribuirea la dezvoltarea turismului inteligent, cu grijă faţă de mediul natural existent;

● promovarea participării publicului la activităţi de protecţie a mediului înconjurător;

● efectuarea  schimbului  de  informaţii  în  domeniul  conservării  şi  valorificarea  durabilă  a

resurselor naturale şi obiectelor de patrimoniu cultural cu potenţial turistic major;

● organizarea  acţiunilor  care  vizează,  îmbunătăţirea  competitivităţii,  promovarea  şi

dezvoltarea durabilă a turismului, inclusiv în cadrul clusterului turistic;



● organizarea  evenimentelor  locale  ce  ţin  de  promovarea  turismului  în  cadrul  Rezervaţiei

„Codrii”;

● valorificarea şi extinderea traseelor turistice locale;

● promovarea educaţiei ecologice şi conştientizarea privind condiţiile naturale, flora şi fauna

zonei, ca surse importante de informare a grupurilor de turişti şi populaţiei locale;

● împărtăşirea experienţei de dezvoltare şi susţinere a serviciilor turistice;

● promovarea producătorilor locali, meşterilor populari, oamenilor de creaţie;

● elaborarea şi implementarea proiectelor comune, care au drept scop dezvoltarea turismului,

conservarea şi protejarea patrimoniului natural, cultural şi istoric.

Articolul 3

Părţile vor încuraja schimbul de experienţă în domeniul turismului.

Articolul 4

Părţile vor contribui la dezvoltarea cooperării în domeniul turismului între investitori, subiecţii

activităţii turistice, organizaţiile publice şi nonprofit.

Articolul 5

Părţile, de comun acord, conform legislației în vigoare și în măsura posibilităților vor  atrage

sursele financiare necesare realizării activităţilor sus-menţionate. 

Consiliul raional Străşeni va susţine metodologic proiectele de dezvoltare a turismului.

Articolul 6

Litigiile cu privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor prezentului Acord vor fi soluţionate

prin negocieri şi consultări între Părţi. 

Articolul 7

Părţile,  de  comun  acord,  pot  introduce  completările  şi  modificările  necesare  în  prezentul

Acord, numai prin acord adițional încheiat între părți, în formă scrisă.

Articolul 8

Prezentul Acord va intra în vigoare la data semnării acestuia de către Părţi.

Prezentul  Acord  se  încheie  pe  o  perioadă  de  2  ani.  Oricare  dintre  Părţi  poate  renunța  la

prezentul Acord prin transmiterea unei notificări în scris celeilalte părţi. În acest caz, Acordul încetează

să mai producă efecte după 1 lună de la data primirii unei asemenea notificări de către cealaltă Parte.

Încetarea valabilităţii Acordului nu va afecta punerea în aplicare a programelor şi proiectelor

convenite în perioada valabilităţii acestuia, cu excepţia cazului în care Părţile convin altfel. Prezentul

Acord este semnat în 4 (patru) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.



Consiliul Raional Strășeni                                                                             Agenția ”MOLDSILVA”

___________________                                                                                     _____________________

Pavel TAMACIUC, președinte al raionului                   Dumitru COJOCARU, Director

Întreprinderea de stat                                                                                Consiliul comunal Lozova

”Rezervația naturală CODRII”                                                              

__________________                                                                                 ____________________

Iurie CIORĂ, Director      Lilian BOTNARU, Primar



NOTA  INFORMATIVĂ
la proiectul  deciziei Consiliului raional „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare
cu Agenția ”MOLDSIVA”, Rezervația naturală ”Codrii”  și Consiliul comunal Lozova”

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  Agenția
”MOLDSILVA”, Rezervația naturală ”Codrii” și Consiliul comunal Lozova”  a fost elaborat
în  temeiul  Legii  nr.  436/2006  privind  administrația  publică  locală,  cu  modificările  și
completările  ulterioare,  care  stipulează  expres  competențele  autorității  publice  în  sensul
încheierii acordurilor de colaborare. 
Scopul și finalitățile urmărite a prezentului proiect constau în asigurarea unui cadru legal în
vederea promovării unor acțiuni de interes public. 
Proiectul  va avea un impact  social  semnificativ,  deoarece va contribui  la  promovarea și
dezvoltarea turismului în raionul Strășeni.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de decizie conține partea decizională și anexa Acordul  de  colaborare încheiat între
Consiliul  raional  Străşeni,  Agenţia  "MOLDSILVA",  Rezervaţia  Naturală  „Codrii”  şi
Consiliul comunal Lozova privind cooperarea în domeniul turismului.
4. Fundamentarea economico-financiară
Proiectul de decizie propus spre examinare nu necesită cheltuieli suplimentare din bugetul
autorității publice locale de nivelul II. 
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul nu va necesita modificarea sau abrogarea altor acte normative.
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,  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 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art.  28 din Legea
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. 436/2006 privind administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare

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                                                              Ion Malic 


