
    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 Asocia ia Ob tească ”Clubul amatorilor de ahț ș Ș

i Dame din raionul Stră eni”                             ș ș

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  completările  ulterioare,  luând  înș
considera ie demersul depus de Asocia ia Ob tească ”Clubul amatorilor de ah iț ț ș Ș ș
Dame din raionul Stră eni”, examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:ș

1.  Se  aprobă  Acordul  de  colaborare  dintre  Consiliul  raional  Stră eni  iș ș
Asocia ia  Ob tească  ”Clubul  amatorilor  de  ah  i  Dame  din  raionul  Stră eni”,ț ș Ș ș ș
conform anexei.

2. Se împuternice te preşedintele raionului, domnul Pavel Tamaciuc cu  dreptulș
de a  semna  Acordul  de  colaborare  dintre  Consiliul  raional  Stră eni  i  Asocia iaș ș ț
Ob tească ”Clubul amatorilor de ah i Dame din raionul Stră eni”.ș Ș ș ș

3. Se desemnează, Sec ia cultură, turism, tineret i sport , responsabil pentruț ș
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: 
      Vicepre edinte al raionului                                    A. Tăbăcaruș
      Serviciul juridic                                                      I. Malic



                                                                                                               Anexă
                                                                                     la  Decizia Consiliului raiona Stră eniș

                                                                                                         nr. 7/    din  27 noiembrie 2020

 

                                   

                                   Acord de colaborare

I. Părţile acordului

Consiliul Raional Străşeni reprezentat de Preşedintele raionului Străşeni

Pavel Tamaciuc, pe de o parte, care activează în baza Legii nr.436-XVI din 28

decembrie  2006  privind  administra ia  publică  locală  cu  modificările  iț ș

completările  ulterioare  i  Asociaţia  Obştească  „Clubul  Amatorilor  de Şah şiș

Dame”  din  raionul  Străşeni  în  persoana  pre edintelui  Ghenadii  Ro ca,  careș ș

activează  în  baza  Statutului,  pe  altă  parte,  numite  în  continuare  păr i  auț

convenit să încheie prezentul acord  privind următoarele:

                  II. Domeniul de activitate a Asocia iei Ob te tiț ș ș

- Cooperare în domeniul sportului;

-  Sprijinirea  privind  participarea  sportivilor,  echipelor,  antrenorilor  la

competiţii şi evenimente sportive naţionale şi internaţionale;

- organizarea taberelor de instruiri,  stagii  comune de instruire a echipelor  de

club  din  sportul  intelectual  la  şah  în  scopul  îmbunătăţirii  nivelului  lor  de

pregătire şi a performanţelor sportive;

- Colaborarea cu alte asocia ii ob te ti în domeniul cercetării ştiinţifice, pentruț ș ș

a face schimb de informaţii privind cele mai noi realizări în domeniul sportului;

-  Promovarea schimbului  de experienţă în domeniul  managementului  bazelor

sportive, precum şi  dezvoltarea marketingului sportiv;

- Organizarea evenimentelor sportive;

- încurajarea participării specialiştilor la seminarii, simpozioane şi conferinţe în

domeniul sportului,  organizate de asocia ia ob tească, inclusiv pe probleme deț ș

combatere a dopajului în sport.

                    III. Principii de colaborare

Principiile  de  colaborare  pe  care  se  bazează  prezentul  acord  sunt:

comunicarea, transparen a i eficien a.ț ș ț



                                        IV. Scopul acordului

Scopul acordului presupune edificarea i dezvoltarea unui parteneriat eficientș

între  sectorul  neguvernamental  reprezentat  de  Asociaţia  Obştească  „Clubul

Amatorilor de Şah şi Dame”  i cel public reprezentat prin Autoritatea publicăș

locală de nivelul II. 

                                    V. Obiectivele Acordului

-  Contribuirea  la  dezvoltarea  i  desfă urarea  activită ilor  de  propagare  aș ș ț

genului dat de sport;

- pregătirea sportivilor de înaltă performan ă în acest domeniu;ț

- organizarea i stimularea competi iilor sportive;ș ț

- crearea secţiilor sportive şi pregătirea sportivilor de performanţă; organizarea

şi susţinerea a iniţiativelor în domeniul sportului; popularizează aceste genuri

de sport şi modul sănătos de viaţă;

-  organizarea  şi  desfăşurarea  concursurilor  de  jocuri  intelectuale  privind

cunoaşterea istoriei şi dezvoltării şahului şi jocului de dame;

-  educarea  tinerilor  în  spiritul  activismului  social  şi  utilizării  timpului  liber

pentru practicarea sportului;

-  instituirea  şi  editarea  publicaţiilor  de  profil,  cât  şi  instituirea  site-uri  pe

internet;

- aprobarea rezultatelor sportive din competiţiile organizate, pentru atribuirea

de  categorii sportive  şi  titluri  sportive  conform  reglementărilor  interne  şi

internaţionale;

-   organizarea  perfecţionării  specialiştilor  din  domeniul  şahului  (antrenori,

arbitri, instructori - metodişti) şi stagiuni, seminare tematice, cursuri speciale şi

altele.
               VI. Durata Acordului de colaborare

       Prezentul acord de colaborarea este încheiat pe un termen de 2

(doi)  ani de la data semnării acestuia.

Prelungirea  termenului  poate  fi  efectuată  prin  acord  comun  al

păr ilor.ț

                    VII. Responsabilitatea păr ilorț



Consiliul raional Stră eniș :

- va contribui în măsura posibilită ilor la sprijinirea activită ilor ț ț

sportive.

Asocia ia Ob teascăț ș :

- va crea sec ii pentru pregătirea sportivilor amatori i de performan ăț ș ț

- va organiza întruniri, seminare întru atragerea unui număr mai mare de

cetă eni în practicarea acestui sport.ț

                                          VIII. Dispozi ii finaleț

        Prezentul acord este întocmit în două exemplare, câte unul pentru

fiecare parte.

Divergen ele  în  implementarea  i  aplicarea  acestui  Acord   vor  fiț ș

solu ionate prin intermediul consultărilor reciproce între păr i.ț ț

 Prezentul acord va intra în vigoare la data semnării lui de către păr i.ț

                                        

                                         Semnăturile Păr ilorț

Pre edintele raionului Stră eni               Pre edintele A.O. ” Clubulș ș ș
amatorilor 

                                                              de ah i dame din raionulș ș
Stră eniș

_______________Pavel TAMACIUC           ____________Ghenadii RO CAȘ



NOTA  INFORMATIVĂ
la proiectul  deciziei Consiliului raional 

„Cu privire la aprobarea acordului de colaborare cu A.O. ”Clubul amatorilor de ah i dame dinș ș
raionul Stră eni”ș

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. ”Clubul amatorilor de

ah i dame din raionul Stră eni” a fost elaborat în baza demersului Asocia iei Ob te ti, privindș ș ș ț ș ș
încheierea  acordului  de  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 ulterioareț ș
”Consiliul  raional  decide  în  condi iile  legii,  asocierea  cu  alte  autorită i  ale  administra ieiț ț ț
publice locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări i servicii deș
interes  public,  promovarea i  protejarea intereselor  autorită ii  administra iei  publice  locale,ș ț ț
precum i colaborarea cu agen ii economici i asocia ii ob te ti din ară i din străinătate, înș ț ș ț ș ș ț ș
scopul realizării unor ac iuni sau lucrări de interes comun”. ț Art.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,  vicepre edintele  raionului.  Totodată   în  scopulș ș
respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparen a în procesul decizional proiectul aț
fost plasat pe pagina web a Consiliului raional  www.crstraseni.md, la directoriul Transparen aț
decizională, sec iunea Consultări publice ale proiectelor.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


