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DECIZIE nr. 8/18

din 17 docembne ZAZI

Cu privire la aprobarea Acordului
de colaborare dintre Consiliul raional Striqeni
qi Asociafia Obqteascd Clubul Sportiv
,,TROHIN TEAM"

tn temeiul art.43 alin. (1) lit.0 $ alin. (2),a*.46 alelegri nr.436/2006 privind
adminisffalia publica locali, cu modificarile qi completirile ulterioare, lu6nd in
considerafie demersul Asociafiei Obqteqti Clubul Sportiv ,,TROHIN TEAM", or.
StrAqeni, exarnindnd nota informativi, avind in vedsre avizele comisiilor
consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

l. Se aprob[ Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Strlqeni qi fuociafia
Obqteasc[ Clubul Sportiv,,TROHIN TEAM", muil. StriEeni, conform anexei.

2. Se imputernicegte pregedintele raionului cu dreptul de a semna Acordul de
colaborare dintre Consiliul raional $trtrqeni gi Asociafia Obqteasci Clubul Sportiv
,,TROHIN TEAM", mun. Striqeni.

3. Se desemneazd qeful Direcfiei generale educafie gi culturi
responsabil penfir implernentarea prozentului Acord de colaborare.

4. Controlul asupra executirii prevederilor prezentei decizii se pune in seama
pre;edintelui raionului.

5. Prezenta decizie intrd in vigoare la data includerii in Registrul de stat al actelor
locale.

Pregedinte al gedin(ei,

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului

Valeriu CAVCALIUC

fii6i* Nina RUSU



la Decizia Consiliul
nr. 8l[8 din 1

Acord de Colaborare
dintre Consiliul raionel Strlqeni gi Asociafia Obpteasc[ Cl

"TROHIN TEAM'

I. Plrtite acordului

Consiliul raional Strigeni, situat pe strada M. Eminescu 28, or' Strf,geni,

reprezentat de preqedintele raionului str6qeni,*--*-__ --- care

activeaz5 in baza Legii nr. 43612006 privind administralia publictr local[,

pe de o parte, qi Asociaf ia obgteasci clubul sportiv ,,TROHIN

TEAM", str. I. creanga 5lA, mun. straEeni, in persoana pre$edintelui

care activeaztr in baza Statutului, pe de alta parte

denumite in continuare p6rti, au convenit s6 incheie prezentul Acord d

colaborare.

II. Obiectul Acordului de colaborare

- Cooperare in domeniul sPortului;

- Sprrjinirea privind participarea sportivilor, echipelor, antrenorilor la

competilii gi evenimente nafionale gi interna{ionale;

- Organizarea antrenamentelor 9i a examenelor de calificare, seminare de

instruire in scopul imbunlt[{irii nivelului tor de pregatire 9i

performan[elor sPortive ;

- organi zareaevenimentelor sportive (campionate locale qi republicane)'

III. PrinciPii de colaborare

Principiile de colaborare pe care se bazeaztprezentul Acord sunt:

- Legalitate
- Transparentd
- Obiectivitate
- Eficient6 qi Comunicare'

IV. ScoPul Acordului

Scopul acordului presupune edificarea qi dezvoltarea unui parteneri

eficient intre sectorur neguvernamentar reprezentat de Asocia{ia obEteas

Clubut Sportiv ,,TROHIN TEAM" gi cel public reprezentat de autoritat
rr. t ---:^-

ffiil,:";i.i p,ruri.. locare de nivetul al doilea, consiliul raion



Strageni.

V. Obiectivele Acordului

- Contribuirea la dezvoltarea gi desflgurarea activitltrilor de pregItire

genului dat de sPort;

- Pregltirea sportivilor de inaltd pertormanf6 in acest domeniu'

VI. ResPonsahilitatea PXrfilor

Consiliul raional Strisem:

- va contribui in mf,sura posibilitelitor la sprijinirea activitalilor

sportive.

AS:ocratia Ob$teasc6 Clubul Sportiv "TRQHIN TEAM":

- va contribui [a dezvoltarea sporttrtui;

- va organiza antrenamente regulate pentru imbunat6lirea calitE{ii acestu

gen de sport;

- va orga nizaintruniri, seminare intru atragerea unui num6r mai mare d

copii, tineri in practicarea acestui sport;

.vapromovaimagineaConsiliuluiraionalstrSqeni.

VII. Durata Acordului

prezentul Acord de colaborare este incheiat pe un termen de 2 ani de la

sernnirii acestuia.

VIII. DisPozifii finale

prezentul Acord este intocmit in dou6 exemplare, cite trnul pentru fiecare parte

Divergenlere in implernentarea qi apricarea acestui Acord vor fi mediate intre p[r[r

Data semnlrii:

nsociatia Obsteascf Ctu.hul Sporliv

..TROHIII{ TEAM

Pregedintele Asocialiei Ob;teqti Cl

Sportiv,,TROHIN TEAM"Pregedintele raionului Straqeni


