
Republica Moldova                                                         Республика Молдова
Consiliul Raional                                                                 Районный Совет
    STRĂŞENI                                                                         СТРЭШЕНЬ 
                                                                                 

                       
                                                    DECIZIE nr. 7/ 

                         din  27 noiembrie  2020                                Proiect
                                                         

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare
cu A.O. ”Alian a pentru Dolna”                             ț

În  temeiul  art.  43  alin.  (1)  lit.  t)  şi  alin.  (2),  art.  46  ale  Legii  privind
administraţia  publică  locală  nr.  436/2006,  cu  modificările  i  completărileș
ulterioare, luând în considera ie demersul depus de Asocia ia Ob tească ”Alian aț ț ș ț
pentru Dolna”, examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

1.  Se  aprobă  Acordul  de  colaborare  dintre  Consiliul  raional  Stră eni  iș ș
Asocia ia Ob tească ”Alian a pentru Dolna”, conform anexei.ț ș ț

2.  Se  împuternice te  preşedintele  raionului,  domnul  Pavel  Tamaciuc,  cuș
dreptul  de  a  semna  Acordul  de  colaborare  dintre  Consiliul  raional  Stră eni  iș ș
Asocia ia Ob tească ”Alian a pentru Dolna”.ț ș ț

3.  Se  desemnează,  Direc ia  asisten ă  socială  i  protec ie  a  familiei,ț ț ș ț
responsabil pentru implementarea prezentului Acord de colaborare.

4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama
pre edintelui raionului (P. Tamaciuc).ș

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
      Direc ia asisten ă socială i protec ie a familiei                                              C. Cobzacț ț ș ț
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                                                                                                                          Anexa nr.1
                                                                                                 la decizia Consiliului raional Stră eni nr.7/ș
                                                                                                 din 27 noiembrie 2020

                                                        Acord de colaborare

Consiliul raional Străşeni, or. Stră eni, str. M. Eminescu 28,  reprezentat de preşedintele raionuluiș

Străşeni,  Pavel  Tamaciuc,  pe  de  o  parte,  care  activează  în  baza   Legii  nr.  436/2006  cu  privire  la

administraţia publică locală  i Asocia ia Ob tească ”Alian a pentru Dolna”ș ț ș ț ,  s. Dolna, r-nul Străşeni,

în persoana preşedintelui Crî mari Elena, care activează în baza Statutului, pe de altă parte,ș

denumite în continuare părţi, au convenit să încheie prezentul Acord de colaborare.

I.    OBIECTIVELE ACORDULUI

- contribuirea  la  acordarea  serviciilor  de  asisten ă  socială  beneficiarilor  Asociaţiei  Ob te tiț ș ș

”Alian a  pentru  Dolna”,  precum  i  cetă enilor  din  raionul  Stră eni,  în  vederea  consolidăriiț ș ț ș

capacită ilor profesionale ale angaja ilor; ț ț

- sporirea volumului de servicii sociale acordate beneficiarilor;    

       -     promovarea politicilor de consiliere psihologică a persoanelor cu dizabilităţi şi a celor social 

             vulnerabile;

- sensibilizarea  opiniei  publice  referitor  la  problemele  cu  care  se  confruntă  persoanele  cu

dizabilităţi şi cele social vulnerabile;

- schimb de informa ii privind situa ia persoanelor aflate în dificultate;ț ț

- modificări ale cadrului legal în domeniul protec iei sociale;ț

- colaborarea în vederea dezvoltării asisten ei sociale.ț

II. CADRUL LEGAL

În realizarea obiectului prezentului Acord, PĂRŢILE se vor conduce de următoarele prevederi legale

ale Republicii Moldova:

a) Legea nr. 547/2003 asistenţei sociale;

b) Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;

c) Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale;

d) Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;

e) Legea nr. 140/2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor 

separaţi de părinţi;
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f) Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 523/2011 cu privire la aprobarea Programului

de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020;

şi se vor baza.

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Prezentul ACORD defineşte rolurile fiecărei PĂRŢI, care consimt să-şi unească eforturile în vederea

implementării obiectivelor comune.

Asociaţia îşi asumă următoarele angajamente:

- să aplice la diferite Programe de grant pentru a realiza diferite proiecte în localitate;

- să elaboreze propuneri de proiect în conformitate cu rigorile stabilite de donator;

- să perfecteze dosarul şi să aplice la diferite Programe de grant;

- să manifeste deschidere în procesul de implementare a proiectelor în localitate;

- să promoveze la nivel de comunitate incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi a 

persoanelor din grupurile sub-reprezentate;

  - să  participe  la  Evenimentul  final  de  totalizare  a  Proiectelor  pentru  a  disemina  experienţa

acumulată şi lecţiile învăţate.

Consiliul îşi asumă următoarele angajamente:

     -   va contribui în măsura posibilităţilor la sprijinirea activităţilor de instruire i de promovare aș

incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilită i.ț  

IV. DURATA ACORDULUI

Prezentul acord de colaborare este încheiat pe un termen de 2 ani de la data semnării.

Prezentul acord poate fi prelungit prin acordul comun al păr ilor.ț

                                                          V. ÎNCETAREA ACORDULUI

       Acordul de colaborare încetează prin:

a. acordul părţilor;

b. denunţarea unilaterală de către partea interesată, prin notificarea în scris adresată celeilalte părţi.

VI. DISPOZI II FINALEȚ

       Prezentul acord este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

       Divergenţele în implementarea şi aplicarea acestui Acord  vor fi remediate între părţi pe cale

amiabilă.
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Consiliul raional Străşeni:                                                 Asocia ia Ob tească ”Alian a pentru ț ș ț
Dolna”

Preşedintele raionului Străşeni:                                        Pre edintele Asocia iei Ob te ti:     ș ț ș ș

          Pavel Tamaciuc                                                                         Elena Crî mariș

_______________________                                                       ______________________
                   L.Ş.                    L. .Ș



NOTA  INFORMATIVĂ
la proiectul  deciziei Consiliului raional 

„Cu privire la aprobarea acordului de colaborare cu A.O. ”Alian a pentru Dolna”ț

1. Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectului ș ț
Serviciul juridic din cadrul Consiliului raional Stră eni.ș
2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului i finalită ile urmăriteț ș ț
Proiectul  deciziei ”Cu privire  la  aprobarea  acordului  de  colaborare  cu  A.O.  ”Alian a  pentruț
Dolna” a fost elaborat în baza demersului Asocia iei Ob te ti, privind încheierea acordului deț ș ș
colaborare. Astfel,  potrivit  art.  43 lit.  t)  al Legii  nr.436-XVI din  28 decembrie  2006 privind
administra ia publică locală, cu modificările i completările ulterioare ”ț ș Consiliul raional decide
în  condi iile  legii,  asocierea  cu  alte  autorită i  ale  administra iei  publice  locale,  inclusivț ț ț
cooperarea  transfrontalieră,  pentru  realizarea  unor  lucrări  i  servicii  de  interes  public,ș
promovarea  i  protejarea  intereselor  autorită ii  administra iei  publice  locale,  precum  iș ț ț ș
colaborarea cu agen ii  economici i  asocia ii  ob te ti  din ară i  din străinătate,  în scopulț ș ț ș ș ț ș
realizării  unor  ac iuni  sau  lucrări  de  interes  comun”.  Art.ț 53  lit.  g)  i  p)  al  aceleia i  legiș ș
stipulează  că ”pre edintele  raionului  semnează  actele  şi  contractele  încheiate  în  numeleș
raionului sau al consiliului raional i asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativș
- teritoriale, inclusiv din alte ări.”ț   
Scopul  i  finalită ile  urmărite  a  prezentului  proiect  constau în  asigurarea  unui  cadru legal  înș ț
vederea promovării unor ac iuni de interes public. ț
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Proiectul de decizie prevede procedura i condi iile de colaborare reciprocă.ș ț
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare.
5. Modul de înсоrроrаrе а actului în cadrul normativ in vigoare 
Proiectul  decizie  se  încorporează  în  sistemul  actelor  normative  în  vigoare  i  nu  necesităș
abrogarea/mоdifiсаrеа altor decizii.
6. Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor expuse i în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr.100/2017 cu privire laș
actele normative,  proiectul de decizie a fost avizat de către Serviciul juridic din cadrul consiliului
raional Stră eni, secretarul consiliului raional, direc ia asisten ă socială i protec ie a familiei.ș ț ț ș ț
Totodată  în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparen a în procesulț
decizional  proiectul  a  fost  plasat  pe  pagina web a  Consiliului  raional   www.crstraseni.md, la
directoriul Transparen a decizională, sec iunea Consultări publice ale proiectelor.ț ț
7. Constatările expertizei anticorup ieț
În temeiul prevederilor art. 35 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3)
al  Legii  integrită ii  nr.  82/2017,  proiectul  a  fost  supus expertizei  anticorup ie  de  către  autor.ț ț
Proiectul  de  decizie  corespunde  normelor  juridice  i  exclude  orice  element  care  ar  favorizaș
corup ia.ț
8. Constatările expertizei juridice
Prezentul  proiect  de  decizie este  în concordan ă cu Legea nr.  436/2006 privind administra iaț ț
publică locală, cu modificările i completările ulterioare.ș
Structura i con inutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.ș ț
Prin urmare, proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

ef al Serviciului juridic                                                              Malic IonȘ
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