REPUBLICA
CONSILIUL

MOLDOVA

RAIONAL

STRĂȘENI

DECIZIE nr. 1/
din martie 2022
Proiect
Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat
între Consiliul raional Strășeni și Filiala din
Republica Moldova a Fundației „CRED – Centrul
Româno - Elvețian pentru Dezvoltarea Sistemului
de Sănătate” din România
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, Legii nr. 100/2017
cu privire la actele normative, luând în considerație demersul Fundației Filială din
Republica Moldova a Fundației „CRED” din România, examinând nota informativă,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprobă Acordul de parteneriat între Consiliul raional Strășeni și Fundația Filială
din Republica Moldova a Fundației „CRED – Centrul Româno - Elvețian pentru
Dezvoltarea Sistemului de Sănătate” din România”, conform anexei.
2. Se împuternicește preşedintele raionului, Viorel Jardan, cu dreptul de a semna Acordul
de parteneriat între Consiliul raional Strășeni și Filială din Republica Moldova a Fundației
„CRED – Centrul Româno - Elvețian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate”
din România.
3. Se desemnează responsabil pentru implementarea prezentului Acord de parteneriat
șeful Direcției generale asistență socială.
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

AVIZAT:
Serviciul juridic
Direcția generală asistență socială

Nina RUSU

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei Consiliului raional „Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între
Consiliul raional Strășeni și Filiala din Republica Moldova a Fundației „CRED – Centrul Româno Elvețian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate” din România ”
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 parteneriat între Consiliul raional Strășeni și
Filiala din Republica Moldova a Fundației „CRED – Centrul Româno - Elvețian pentru
Dezvoltarea Sistemului de Sănătate” din România” a fost elaborat în baza demersului Filialei și
întru dezvoltarea relațiilor de colaborarea dintre părți.
Scopul și finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în implementarea fazei a II a
Proiectului Viața Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile, finanțat de Agenția Elvețiană
pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și realizat de Institutul Elvețian de Sănătate Publică (Swiss
TPH) în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova.
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea sănătății populației Republicii
Moldova prin reducerea poverii bolilor netransmisibile (BNT), în special în mediul rural, contribuind la
consolidarea domeniilor de sănătate publică cu accent de prevenire a bolilor și promovarea sănătății,
asistenței medicale primare și asistenței integrate la nivel de comunicare.
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 nu 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, șeful Direcției generale asistență
socială, 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

