
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           
                                                      
                                                     DECIZIE nr. 3/ 

                      din   24  mai   2019
                                                                                                               Proiect

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare
cu  Asociația Obștescă ”Centrul Cultural Vatra”                            

În temeiul art. 43 alin. (1) lit.  t) şi alin. (2), art. 46 ale Legii nr. 436/2006
privind administraţia  publică  locală,   cu  modificările  și  completările  ulterioare,
luînd  în  considerație  demersul  Asociației  Obștești  ”Centrul  Cultural  Vatra”,
examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

1.  Se  aprobă  Acordul  de  colaborare  dintre  Consiliul  raional  Strășeni  și
Asociația Obștească ”Centrul Cultural Vatra”, conform anexei.

2. Se împuternicește preşedintele raionului,  Mihail  Popa, cu  dreptul de a
semna  Acordul  de  colaborare  dintre  Consiliul  raional  Strășeni  și  Asociația
Obștească  ”Centrul Cultural Vatra”.

3.  Se  desemnează  Secția  cultură,  turism,  tineret  și  sport  (V.  Schirliu)
responsabil pentru implementarea prezentului Acord de colaborare.

4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama
președintelui raionului (M. Popa).
        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: 
      Serviciul juridic                                          I. Malic
      Secția Cultură, 
      turism, tineret și sport                               V. Schirliu  



Anexa 
la Decizia Consiliului raional Străşeni 

 nr. 3/      din 24   mai   2019

Acord  de Colaborare 

     Consiliul raional Străşeni, reprezentat de preşedintele  raionului, în persoana domnului Popa
Mihail, care activează în baza  Legii nr. 436/2006  privind la administraţia publică locală, situat
pe strada M. Eminescu 28, or. Străşeni, pe de o parte, şi
     Asociaţia Obştească „Centrul Cultural Vatra”, care activează în baza Statutului, numărul
de înregistrare: 4832, forma juridică: asociaţie obştească, data înregistrării: 6 decembrie 2010,
adresa juridica: or. Chişinău, str. Bucureşti 67, reprezentată prin Nicolae Avram, în calitate de
preşedinte, pe de altă parte, denumite în continuare părţi, au convenit să încheie prezentul 

Acord de colaborare.

I.Scopul acordului:
    Acest Acord are ca scop  dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre  Asociaţia Obştească
„Centrul Cultural Vatra” şi autoritatea publică locală,  Consiliul  raional Străşeni,  în sensul
susţinerii asociaţiei, avînd la baza principiul echităţii sociale.
Asociaţia Obştească „Centrul Cultural Vatra”, este o instituţie de management artistic, care
promovează cultura şi tezaurul artistic al Republicii Moldova, organizează şi desfăşoară anumite
activităţi  la  nivel  raional,  naţional,  şi  internaţional,  pe teritoriul  Complexului  Vatra  (situat  în
raionul  Străşeni,  km  32  traseul  Chişinău-Ungheni),  evenimente  cultural-artistice,  competiţii
sportive, festivaluri, conferinţe, seminare, acte de caritate, cu scopul de a promova  cultura şi
tezaurul artistic al Republicii Moldova. 

II. Responsabilităţile părţilor
Asociaţia Obştească „Centrul Cultural Vatra”,   va avea următoarele responsabilităţi:
2.1. Va promova cultura şi tezaurul artistic al Republicii Moldova, prin  desfăşurarea diferitor  
       activităţi, atît la nivel naţional cît şi internaţional.
2.2. Va furniza orice informaţie care prezintă interes pentru Consiliul raional, obţinute în urma 
       desfăşurării unor activităţi.
Consiliul raional Străşeni  va susţine financiar şi metodic  Asociaţia Obştească „Centrul 
Cultural Vatra”, în desfăşurarea activităţilor artistice, în limita posibilităţilor şi soldului 
disponibil.

III. Principiile pe care se bazează colaborarea:
III.1 Voinţa şi capacitatea părţilor de a participa la elaborarea, planificarea şi 

implementarea proiectelor de colaborare.
III.2 Responsabilitatea  ca fenomen social.
III.3 Libertatea şi egalitatea părţilor în procesul de decizie. 

IV. Durata Acordului
IV.1Termenul cooperării este de 1 an, începînd cu data semnării _____________ 2019.
IV.2Acordul 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.
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V. Încetarea acordului
V.1 Acordul de colaborare încetează prin:
a. acordul părţilor
b. denunţarea unilaterală de către partea interesată, prin notificarea în scris adresată 

celeilalte părţi.
VI. Notificarea între părţi

VI.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.

VI.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.

VI.3 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt 
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute  anterior.

VI.4 Rezolvarea neînţelegerilor se va face pe cale amiabilă.
VII.Clauze speciale

VII.1 Modificarea clauzelor prezentului Acord se face numai prin acord adiţional 
încheiat între părţi, în formă scrisă.

VII.2 Prezentul Acord este încheiat în 2 exemplare originale, cu aceeaşi valoare juridică,
pentru fiecare parte.

Consiliul raional Străşeni
or. Străşeni, str. M. Eminescu 28
c/f: 1017601000161
c/b: 226632
Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat

Preşedintele raionului Străşeni:

Popa Mihail
_________________

L.Ş.

Asociaţia Obştească „Centrul Cultural 
Vatra”, 
mun. Chişinău, str. București, 67                     
c/f: 1010620008978                                         
c/d:  MD30ML000000002251432159             
BC BC ”Moldinconbank”S.A.                         
 fil.”Telecomtrans”
 Chișinău MFO: MOLDMD2X332 
Preşedintele Asociaţiei:   
                                      

Nicolae Avram
______________

L.Ş.
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NOTA  INFORMATIVĂ
la proiectul  deciziei Consiliului raional 

„Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu Asociația Obștească 
„Centrul Cultural Vatra”.

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 
Serviciul juridic din cadrul Consiliului raional Strășeni.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul   deciziei ”Cu  privire  la  aprobarea  Acordului  de  colaborare  cu  Asociaţia
Obştească  ”Centrul  Cultural  Vatra” a  fost  elaborat  în  baza  demersului  Asociației
Obștești  din  07 mai 2019  și întru dezvoltarea relațiilor de colaborarea dintre Consiliul
raional Strășeni și Asociaţia Obştească ”Centrul Cultural Vatra”.
Scopul și finalitățile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în crearea unui cadru
legal de colaborare între principalii actori  participanți la proces și stabilirii unor relații de
parteneriat și conlucrarea în comun la organizarea evenimentelor cultural - artistice care
promovează cultura și tezaurul artistic al Republicii Moldova dar și în vederea promovării
potențialului turistic regional. 
3.Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
 Proiectul decizie cuprinde partea dispozitivă și Acordul de colaborarea, structurat conform
standardelor naționale.
4. Fundamentarea economico-financiară
La implementarea prezentului proiect vor fi alocate mijloace financiare în limita bugetului
aprobat.
 5. Avizarea și consultarea publică a proiectului
 În baza celor expuse și  în conformitate  cu prevederile  art.  32 al  Legii  nr.100/2017 cu
privire la actele normative proiectul de decizie a fost avizat de către Serviciul juridic din
cadrul Consiliului raional Strășeni, secretarul consiliului raional, șeful secției cultură turism
tineret  și  sport.  Totodată   în  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008  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.
6. Constatările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) al
Legii integrității nr.82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza
corupția.
7. Constatările expertizei juridice
Prezentul  proiect  de  decizie  este  în  concordanță  cu  Legea  nr.  435/2006  privind
descentralizarea administrativă, Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală  cu
modificările și completările ulterioare.
Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.
Prin urmare,  proiectul  deciziei  se prezintă Comisiilor  consultative de specialitate  pentru
avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Șef al Serviciului juridic                                                              Malic Ion


