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DECIZIE nr. 4/ 

din    24  noiembrie  2017 
 

                                                                                       Proiect 
 
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare  
cu  A.O.”Clubul sportiv de ”Taekwon-do ELOHIM”                            
 

În temeiul art. 43 alin.(1) lit. t) şi alin.(2), art. 46 ale Legii privind 
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006,  cu modificările 
și completările ulterioare, în baza  demersul depus de Asociația Obștească ”Clubul 
sportiv de ”Taekwon-do ELOHIM”, Consiliul raional DECIDE: 

 
1. Se aprobă Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și 

Asociația Obștească ” Clubul sportiv de Taekwon-do ELOHIM”, conform anexei. 

 

2. Se împuternicește preşedintele raionului Strășeni, dnul Mihail Popa cu  

dreptul de a semna Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și 

Asociația Obștească ” Clubul sportiv de Taekwon-do ELOHIM”. 

 

3. Se desemnează șeful Secției cultură, turism, tineret și sport (V. Schirliu), 

responsabil pentru implementarea prezentului Acord de colaborare. 

 

4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina 

președintelui raionului (M. Popa). 

 

 

Preşedinte al şedinţei  

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional                                                      Nina RUSU 
 

 
 
 
 
VIZAT:  
Serviciul juridic                                                                                               I. Malic       
Șef Secția Cultură,  
turism, tineret și sport                                                                                     V. Schirliu   
       

  



                                                                        Anexa nr.1 
                                                                                               la Decizia Consiliului raional Strășeni 

                                                                                             nr. 4/    din   24 noiembrie 2017 

               
                                              Acord  de Colaborare 

 

I. Părţile acordului 

  Asociaţia Obştească ”Clubul sportiv de Taekwon-do ELOHIM” din 

municipiul Străşeni în persoana preşedintelui d-lui Cotorobai Ion pe de o 

parte şi Consiliul raional Străşeni, situat pe strada M. Eminescu 28, or. 

Străşeni,  reprezentat de președintele raionului Strășeni, Mihail Popa, pe 

de altă parte, care activează în baza  Legii 436 din 28 decembrie 2006, cu 

privire la administraţia publică locală, denumite în continuare părţi, au 

convenit să încheie prezentul Acord de colaborare. 

 

II. Domeniul de activitate a Asociaţiei Obşteşti 

- Cooperare în domeniul sportului; 

- Sprijinirea privind participarea sportivilor, echipelor, antrenorilor la 

competiţii şi evenimente naţionale şi internaţionale; 

- Organizarea cantonamentelor şi a examenelor de calificare, seminare de 

instruire în scopul îmbunătăţirii nivelului lor de pregătire şi a 

performanţelor sportive; 

-  Organizarea evenimentelor sportive (campionate locale şi republicane) 

-  

III. Principii de colaborare  

Principiile de colaborare pe care se bazează prezentul acord sunt: 

comunicare, transparenţa şi eficienţa; 

 

IV. Scopul acordului  

  Scopul acordului presupune edificarea şi dezvoltarea unui parteneriat 

eficient între sectorul neguvernamental reprezentat de A.O. ” Clubul 

sportiv de Taekwon-do ELOHIM” şi cel public reprezentat prin 

Autoritatea publică locală de nivelul II. 

 

V. Obiectivele acordului 

- Contribuirea la dezvoltarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire a 

genului dat de sport; 

- pregătirea sportivilor de înaltă performanţă în acest domeniu; 

VI. Responsabilitatea părților 

Consiliul raional Străşeni: 

-  va contribui în măsura posibilităţilor la sprijinirea activităţilor 



sportive;  

Asociaţia Obştească: 

-  va crea secţii pentru pregătirea sportivilor amatori şi de performanţă; 

-  va pregăti antrenori bine instruiţi şi calificaţi pentru a transmite un 

mod sănătos de viață; 

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

copii, tineri în practicarea acestui sport. 

 

VII. Durata acordului 

    Prezentul acord de colaborare este încheiat pe un termen de 2 (doi) ani de la 

data semnării acestuia.  

 

VIII. Dispoziții finale 

     Prezentul acord este întocmit în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte. 

Divergențele în implementarea și aplicarea acestui Acord  vor fi soluționate prin 

intermediul consultărilor reciproce între părți. 

 
                                             Semnăturile Părților 
 
Președintele raionului Strășeni                  Președintele AO ”Clubul sportiv de  
                                                                  Taekwon-do ELOHIM”  
 

 _______________Mihail POPA      _____________Ion COTOROBAI       
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