
 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 
cooperare între Consiliul raional Strășeni 
și Consiliul sătesc Vorniceni

     În temeiul art. 43, art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Legii  nr.  435/2006  cu  privire
descentralizarea administrativă, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.
100/2017 privind actele normative,  examinând nota informativă, Consiliul raional
DECIDE:

     1. Se aprobă Acordul de cooperare între Consiliul raional Strășeni și Consiliul
sătesc Vorniceni, conform anexei nr. 1.
     2. Se împuternicește președintele raionului cu dreptul de a semna Acordul  de
cooperare între Consiliul raional Strășeni și Consiliul sătesc Vorniceni .
     3. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama
președintelui raionului (V. Jardan).
     4. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al
actelor locale.

Președinte al ședinței,

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina RUSU

Avizat:
Serviciul juridic                            



Anexa 
la Decizia Consiliului raional Strășeni 

nr. 1/     din       martie   2022

ACORD DE COOPERARE

între Consiliul raional Strășeni și Consiliul sătesc Vorniceni

     Consiliul raional Strășeni, reprezentat de președintelui raionului Viorel JARDAN,
care  activează  în  baza  Legii  nr.  436/2006 privind  administrația  publică  locală,  cu
completările și modificările ulterioare, pe de o parte,
și
     Consiliul  sătesc  Vorniceni,  reprezentat  de primarul  satului  Vorniceni  Vasile
TOFAN,  care  activează  în  baza  Legii  nr.  436/2006  privind  administrația  publică
locală, cu completările și modificările ulterioare, pe de altă parte, numite în continuare
Părți, 
bazându-se pe  relațiile  de  colaborare  care  s-au  stabilit,  au  convenit  asupra
următoarelor clauze:

Articolul 1

Principiile de activitate

     Părțile se vor călăuzi în procesul realizării prezentului Acord de următoarele principii:
1. Fundamentarea deciziilor pe dialog și consultare;
2. Calitatea activităților la care au convenit Părțile;
3. Transparența în procesul decizional;
4. Participarea și responsabilitatea Părților contractante.

Articolul 2

Obiectivul de bază

     În  vederea  transpunerii  în  activitate  a  prezentului  Acord,  obiectivul  principal
constituie: „Restaurarea Bisericii de lemn Sf. Arhanghel Mihail și Gavril din satul
Vorniceni”, cu suprafața de 105 m.p., nr. cadastral 8042207.246.01.

Articolul  3

Formele cooperării

     Părțile:
- vor face schimb reciproc de informații și alte documente care nu cad sub incidența
unor restricții, date statistice și alte acte relevante domeniilor de activitate;
- vor delega persoane la instruiri pentru perfecționare,
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- vor organiza întâlniri de lucru în scopul soluționării operative a problemelor de 

interes comun;
- vor coopera în vederea organizării în comun a unor evenimente publice relevante
pentru scopurile lor: seminare, conferințe etc;
-  vor  contribui  în  măsura  posibilităților,  cu  mijloace  financiare,  pentru  realizarea
obiectivului trasat.

Articolul  4

Confidențialitate

     Părțile  vor  întreprinde  toate  măsurile  necesare  în  vederea  asigurării
confidențialității în condițiile legii, a materialelor și nedivulgării informațiilor, în cazul
în  care  vor  conține  informații  cu  accesibilitate  redusă,  în  mod  special  –  date  cu
caracter personal, de către persoanele care au luat cunoștință de ele în cadrul executării
atribuțiilor de serviciu, ca rezultat al colaborării în baza prezentului Acord.

Articolul 5

Fundamentarea economică-financiară

     Fiecare  Parte,  în  mod individual,  în  limita  prevăzută,  suportă  cheltuielile  pe
parcursul realizării prevederilor prezentului Acord, dacă pentru fiecare caz particular
sau  în  conformitate  cu  alte  acte  adiționale  nu  se  va  conveni  altfel.  Mijloacele
financiare vor fi alocate prin decizie instituției care o reprezintă.

Articolul 6

Soluționarea Litigiilor

     Părțile soluționează litigiile apărute la îndeplinirea sau interpretarea articolelor
prezentului Acord, prin intermediul procedurii de mediere.

Articolul 7

Corespondența

     Pentru a coordona implementarea activităților deschise în prezentul Acord, Părțile
vor face schimb de date și se vor informa reciproc privind progresele de implementare,
fiind utilizate scrisorile de informare expediate prin poșta ordinară sau electronică.

Articolul 8
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Dispoziții finale

     1.  Prezentul Acord este încheiat pentru o perioadă nedeterminată și intră în
vigoare la data semnării de către Părți.
     2.  Modificările și  completările ulterioare la prezentul Acord pot fi  operate cu
consimțământul ambelor Părți și urmează a fi incluse într-un Acord Adițional, parte
integrantă a prezentului Acord.
     3.  Oricare  din  Părți  pot  rezoluționa  în  mod unilateral  prezentul  Acord,  prin
expedierea unei notificări în acest sens celeilalte Părți, cu cel puțin 3 luni înainte.

     Semnat în mun. Strășeni, la data de 21 martie 2022, în două exemplare, în limba de
stat, ambele având aceeași valoare juridică

Consiliul raional Strășeni                                                Consiliul sătesc Vorniceni

  Președinte al raionului,                                                Primar al satului Vorniceni,

________________                                                                  __________________
Viorel JARDAN                                                                      Vasile TOFAN
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NOTA  INFORMATIVĂ
la proiectul  deciziei Consiliului raional „Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare între 

Consiliul raional Strășeni și Consiliul sătesc Vorniceni”

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 cooperare între Consiliul raional Strășeni și Consiliul
sătesc Vorniceni” a fost elaborat în baza Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările
și  completările  ulterioare,  și  a  Legii  nr.  435/2006 privind  descentralizarea  administrativă,  întru  dezvoltarea
relațiilor de colaborarea dintre părți.

Scopul și finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în implementarea proiectului de
restaurare a Bisericii de lemn din satul Vorniceni.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul decizie cuprinde partea dispozitivă și Acordul de parteneriat, structurat conform standardelor
naționale.
4. Fundamentarea economico-financiară
La implementarea prezentului proiect vor fi alocate mijloace financiare din bugetul raional. 
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, 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                                                                           


