
Republica Moldova                                                         Республика Молдова 
Consiliul Raional                                                                 Районный Совет 
    STRĂŞENI                                                                         СТРЭШЕНЬ  
                                                                                  
                                 DECIZIE nr. 3/  
                    din    25  august    2017 
                                                                                                      Proiect 
 
 
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare  
cu  organizația teritorială Strășeni a 
A.O.”Asociația nevăzătorilor din Moldova”                             
 

În temeiul art.43 alin.(1) lit. t) şi alin.(2), art. 46 ale Legii nr.436-XVI din 28 
decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  cu modificările și 
completările ulterioare, avînd în vedere  demersul depus de organizația teritorială 
Strășeni a A.O.”Asociația nevăzătorilor din Moldova, examinînd nota informativă 
Consiliul raional DECIDE: 

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

organizația teritorială Strășeni a  A.O.”Asociația nevăzătorilor din Moldova” , 
conform anexei. 

2. Se împuternicește preşedintele raionului, domnul Mihail Popa, cu  dreptul 
de a semna Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și organizația 
teritorială Strășeni a A.O.”Asociația nevăzătorilor din Moldova”                             

3. Se desemnează, șeful Direcției asistență socială  și protecție a familiei 
(N. Olevschi) 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:  
      Direcția asistență socială 
      și protecție a familiei                                             N. Olevschi                             
      Serviciul juridic                                                     I. Malic 



                                                        Anexă 
la Decizia Consiliului raional Strășeni 

                                                                         nr. 3/        25  august  2017 

 
 

Acord  de Colaborare 
 

Organizaţia Teritorială a Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din 

Moldova”, situată  pe strada Columna 101, or. Chişinău, reprezentată prin Mîrza 

Ecaterina, în calitate de preşedinte  şi Consiliul raional Străşeni, situat pe strada 

M. Eminescu 28, or. Străşeni,  reprezentat prin Mihail Popa, în calitate de 

preşedinte al raionului, 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. 

      Acest Acord are ca scop  dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre A.O. 

„Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” şi autoritatea publică locală de nivelul II,  

în sensul susţinerii A.O. „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova”, avînd la baza 

principiul echităţii sociale. 

 

I. Obiectivele acordului: 

1.1 Asociaţia Obştească va organiza şi desfăşura anumite activităţi în 

teritoriu(acţiuni socio-culturale şi sportive, conferinţe, seminare, adunări 

generale  de dări de seamă, şedinţe de birou, acte de caritate) privind 

protejarea drepturilor, reabilitarea spirituală şi intelectuală a persoanelor cu 

disabilităţi vizuale, crearea condiţiilor favorabile pentru încadrarea şi 

adaptarea lor în comunitate. 

1.2 Asociaţia Obştească va furniza orice informaţie care prezintă interes pentru 

Consiliul raional, obţinute în urma desfăşurării unor activităţi. 

1.3 Consiliul raional va susţine Asociaţia Obştească în activităţile programate, 

în limitele prevăzute de lege şi în limita posibilităţilor . 

  

II. Durata Acordului 



2.1 Termenul cooperării este de 1 an, începînd cu data semnării. 

2.2 Acordul se prelungeşte automat cu încă o perioadă de 1 an de zile, dacă nici 

una dintre părţi nu notifică în scris celeilalte părţi denunţarea acordului, cu 

cel puţin 2 luni înainte de încheierea anului calendaristic. 

2.3 Prelungirea automată a Acordului  nu poate să depăşească perioada de 2 ani  

de zile. 

 

III. Încetarea acordului 

3.1 Acordul de colaborare încetează prin: 

a) acordul părţilor; 

b) denunţarea unilaterală de către partea interesată, prin notificarea în scris 

adresată celeilalte părţi. 

 

IV. Notificarea între părţi 

4.1 În accepţiunea părţilor orice notificare adresată de una dintre părţi se poate 

face prin fax, e-mail sau pe cale poştală şi este valabil îndeplinită dacă va fi 

transmisă la adresa prevăzută în acord. 

4.2 Notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a 

fost expediată prin fax, e-mail sau la data menţionată pe confirmarea de 

primire, de oficiul poştal primitor. 

4.3 Notificările verbale nu se i-au în considerare de nici una dintre părţi, dacă 

nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute  

anterior. 

4.4 Rezolvarea neînţelegerilor se va face pe cale amiabilă. 

 

V. Clauze speciale 

5.1 Modificarea clauzelor prezentului Acord se face numai prin acord adiţional 

încheiat între părţi, în formă scrisă. 

5.2 Prezentul Acord este încheiat în 3 exemplare originale, cu aceeaşi valoare 

juridică, pentru fiecare parte. 



 
 

AO „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova”       Consiliul raional Străşeni 
 
Mun. Chişinău, str. Columna, 101                         or. Străşeni, str. M. Eminescu, 28 
c/f 1010620008141 
cod TVA 0202320 
BC „Moldova-Angroindbanc” S.A. 
Filiala nr.1 Chişinău 
Cont curent în lei: 22512777281 
Cod IBAN: MD30G000000022512777281 
Codul băncii: BIC AGRNMD2X885 
 

Preşedintele Asociaţiei:                                         Preşedintele raionului Străşeni 

 

Mîrza Ecaterina                                                          Popa Mihail 

 

______________                                                        _________________ 

        L.Ş.                                                                                 L.Ş. 

 

Data semnării                                                             ___       ___________  2017 

 


