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   Proiect  

 DECIZIE nr. 7/____ 
 

din _________________ 2017 

 

Cu privire la aprobarea acordului de colaborare 

   dintre Asociația Obștească Fundația Creștină 

             „Titus” și Consiliul raional 

 

 În scopul consolidării relațiilor de colaborare între sectorul non-guvernamental  

și Consiliul raional, în conformitate cu prevederile art. 8 al. (1) al Legii nr. 837 

din17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești, art. 5 al. (1),(2),(3) al Legii nr. 435 

din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, având în vedere avizul pozitiv 

al Comisiei consultative pe probleme sociale, în temeiul art. art. 43 al. 1 lit. (t), 46 al 

Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

raional, 

 

Decide: 

  

1. Se ia act de nota informativă prezentată de către Dl Alexandru Blajevschi cu 

privire la proiectele implementate de către A. O. „Titus” în ultimii 5 ani, precum și de 

proiectele care urmează a fi implementate în viitor (anexa nr. 1). 

2. Se aprobă Acordul de colaborare dintre Asociația Obștească Fundația 

Creștină „Titus” și Consiliul raional Telenești, conform prevederilor anexei nr. 2. 

3. Se deleagă Președintelui raionului, dreptul de a semna Acord de colaborare 

prevăzut la pct. 2 al prezentei decizii. 

4. Executarea prezentei Decizii se pune în seama Vicepreședintelui raionului 

pe probleme sociale, Dna Ecaterina Furculiță. 

5. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina Președintelui 

raionului Dna Diana Manoli. 

 
 

       Preşedintele  şedinţei                                                          ____________ 

 

 Secretarul Consiliului  Raional                                                 Sergiu Lazăr 

http://www.telenesti.md/
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Anexa nr. 2 

la Decizia nr. 7/___ din ______________2017 

 

ACORD DE COLABORARE 

ÎNTRE: ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ FUNDAȚIA CREȘTINĂ „TITUS” 

ȘI 

CONSILIUL RAIONAL TELENEȘTI 
 

Considerând că realizarea unei uniuni mai strânse între reprezentanții societății 

civile și autoritățile publice locale care va contribui la ocrotirea și promovarea idealurilor 

și principiilor comune; 

Considerând că unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este 

încheierea de acorduri de colaborare; 

Accentuând că succesul unei administrații publice locale responsabile și eficiente 

în fața cetățeanului poate fi atins printr-un angajament al autorităților locale și societății 

civile pentru a uni eforturile lor, a împărți experiența și a acționa în ansamblu; 

Convinși că punerea în funcțiune a unui astfel de Acord în care autoritatea public 

locală și reprezentanții societății civile participă în egală măsură, vor contribui în mod 

semnificativ la dezvoltarea unui proces dinamic în vederea valorificării unei autonomii 

locale veritabile; 

1. Am convenit asupra celor ce urmează: 

2. Asociația Obștească (în continuare - AO) va organiza și desfășura anumite 

activități, în următoarele domenii: 

a) Ajutorarea oamenilor aflați în dificultate; 

b) Drepturilor omului, valorilor și demnității umane; 

c) Educație și învățământ; 

d) Asistență și protecție socială; 

e) Ocrotirea sănătății; 

f) Organizarea mecanismelor necesare pentru realizarea activităților de caritate 

g) Coordonarea și realizarea altor acțiuni care nu contravin statutului Fundației. 

3. Genul de acțiuni specificat în pct. 2 vor fi coordonate cu Consiliul Raional 

Telenești (CRT) prin intermediul Direcției Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei (în 

continuare - DASPF), Direcția Generală Educație (DGE) şi finanţate în dependenţă de 

posibilităţile financiare ale CRT. 

4. AO va furniza orice informații care prezintă interes pentru CRT obținute în 

rezultatul acţiunilor desfăşurate conform statutului acesteia.  

5. Reprezentanții AO pot participa la ședințele CRT unde vor fi puse în dezbatere 

probleme ce vizează ambele părți. 

6. Acțiunile sociale de interes raional desfășurate de către AO vor fi coordonate în 

prealabil cu DASPF ori cu DGE, în dependență de specificul activității preconizate. 

7. Părțile vor dezvolta cooperarea prin obținerea unor granturi comune de la 

finanțatori autohtoni cât și din exterior. 



8. Părțile pot extinde volumul colaborării prevăzute în prezentul Acord pentru a 

include și alte activități ce nu contravin legislației în vigoare și scopurilor statuare ale 

AO. 

9. Prezentul Acord poate fi modificat doar cu acordul ambelor părți. 

10. Prezentul Acord se încheie pe un termen de 1 an și se va prelungi  în mod 

automat pentru următorul termen dacă nu vor interveni alte propuneri din partea parţilor 

semnatare. 

11. Fiecare din părțile prezentului Acord, au dreptul de a rezilia acordul, în caz de 

nerespectare a obligațiilor de către partea adversă.   

12. Prezentul Acord este întocmit în 3 exemplare.  
 

RECHIZITELE BANCARE ŞI ADRESELE  

JURIDICE ALE PĂRŢILOR 

        

Adresa poştală: or. Telenești, str. 31 

August nr.9 

Adresa poștală: or. Telenești, str. 

Renașterii nr. 49 

Telefon: 025822293 Telefon:025823566 

Cont de decontare: 

MD77TRPDBD30000001161400 

IBAN: MD76AG000002251930048502 

B. C. „Moldova Agroindbank”, filiala 

Telenești 

Banca: MF Trezorăria de Stat cod bancar: AGRNMD2X775 

Adresa poştală a băncii: cod fiscal: 1017620004223. 

Cod: TREZMD2X  

Cod fiscal: 1007601005556  

 

Preşedintele raionului Teleneşti 

 Diana Manoli 

 

___________________ 

(semnătura) 

                  ”___”_______________2017 

                                          LȘ. 

 

Conducătorul AO Fundația Creștină 

„Titus” 

Alexandru Blajevschi 

_____________________ 

(semnătura) 

  ”____”____________2017 

LȘ. 
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