
NOTĂ  INFORMATIVĂ  

la proiectul de decizie „Cu privire la  aprobarea acordului de colaborare cu   
A.O.”Clubul sportiv de ”Taekwon-do ELOHIM” 

 

 I.  Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

Proiectul  de decizie „Cu privire la  aprobarea acordului de colaborare cu 

A.O.”Clubul sportiv de ”Taekwon-do ELOHIM” a fost elaborat de către Serviciul 

juridic în scopul dezvoltării relațiilor de colaborare dintre Asociația Obștească 

”Clubul sportiv de ”Taekwon-do ELOHIM” și autoritatea publică locală de nivelul 

II. În conformitate cu  art. 43 lit. t) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare 

”Consiliul raional decide în condițiile legii, asocierea cu alte autorități ale 

administrației publice locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru 

realizarea unor lucrări și servicii de interes public, promovarea și protejarea 

intereselor autorității administrației publice locale, precum și colaborarea cu 

agenții economici și asociații obștești din țară și din străinătate, în scopul 

realizării unor acțiuni sau lucrări de interes comun”, art.53 lit. g) și p) al aceleiași 

legi prevede că ”președintele raionului semnează actele şi contractele încheiate în 

numele raionului sau al consiliului raional și asigură colaborarea raionului cu 

alte unităţi administrativ - teritoriale,inclusiv din alte țări” , se propune prezentul 

proiect de decizie. 

În urma demersului depus de Asociația Obștească ”Clubul sportiv de 

Taekwon-do ELOHIM”  prin care solicită încheierea unui acord de colaborare cu 

Consiliul raional Strășeni, apare necesitatea adoptării prezentei decizii. 

II. Impactul proiectului 

Proiectul va avea un impact semnificativ în dezvoltarea şi desfăşurarea 

activităţilor de pregătire a genului dat de sport precum și în pregătirea 

sportivilor de înaltă performanţă în acest domeniu. 

III. Consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 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. 

Proiectul deciziei se prezintă Comisiei consultative de specialitate pentru 

avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

Șef al Serviciului juridic 
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