
PROIECT 

DECIZIE 
                                                                                  mun. Hînceşti 

                             

din ___iunie  2018                                                                                  nr. 03/_ 
 

Cu privire la Acordul de Colaborare între Consiliul Raional Hîncești 

și Asociația Obștească ”Bunicii Grijulii” din Republica Moldova 

 

În baza demersului nr.02/1-20-782 din 08.06.2018 parvenit de la Inspectoratul de 

Poliție Hîncești, în vederea promovării unui parteneriat viabil între poliție, autoritățile 

publice locale și societatea civilă şi în temeiul art. 43 alin.(1),  lit t) alin 2; art 46 alin 1 al 

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

Hîncești DECIDE: 

  

1. Se aprobă încheierea Acordului de Colaborare între Consiliul Raional Hîncești și 

Asociația Obștească ”Bunicii Grijulii ” din Republica Moldova; 

2. Se transmite în comodat pe un termen de 1 an, din imobilul nr.2 al Consiliului 

Raional Hîncești, str.Mihalcea Hîncu 123, et.II, încăperea cu suprafața ____m.p. în 

scopul desfășurării activității Asociației Obștești ”Bunicii Grijulii ”; 

3. Se împuternicește dl Ghenadie BUZA, Președinte al raionului Hîncești să semneze 

Acordul de Colaborare și contractul de comodat între Consiliul Raional Hîncești și 

Asociația Obștească ”Bunicii Grijulii ” din Republica Moldova; 

4.  Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina oficială 

web al Consiliului Raional Hîncești www.hincesti.md și totodată se comunică prin 

transmiterea deciziei Oficiului Teritorial Hincești al Cancelariei de Stat a 

Republicii Moldova.       

 
                Preşedintele şedinţei                     ________________ 

 

                Contrasemnează: 

   Secretarul Consiliului Raional Hînceşti                               Elena MORARU TOMA 

 

 

 

Iniţiat:       ______________ Ghenadie Buza, preşedintele raionului 

 

Elaborat/avizat:    _____________ Elena Moraru Toma, Secretarul CR                                                                
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Anexa nr.___ 

la decizia Consiliului raional Hînceşti  

Nr. ____ din ___06.2018 

 

 

ACORD DE COLABORARE 

 

între  

 

Consiliul Raional Hîncești 

 

și Asociația Obștească ”Bunicii Grijulii” din Republica Moldova 

 

            Consiliul Raional Hîncești, cu sediul în str. Mihalcea Hîncu 126, mun.Hîncești, 

Republica Moldova, reprezentat de Președintele Raionului Hîncești, Ghenadie BUZA pe 

de o parte 

            și, Asociația Obștească ”Bunicii Grijulii”, cu sediul în mun.Chișinău, 

str.Octavian Goga 33, reprezentat de Președintele Asociației, Galina COTOROBAI, 

denumit în continuare ”Părți”, 

pornind de la imperativul stabilirii cooperării permanent, egale și reciproce dintre 

autoritățile publice, organele de drept, societate civilă și comunitatea internațională;  

împărtășind necesitatea unificării eforturilor în vederea asigurării respectării drepturilor și 

intereselor legitime ale persoanei, ținănd cont de obiectivele majore ale unei societăți 

democratice; 

recunoscând rolul important al comunității în educarea populației privind siguranța 

copilului și promovarea comportamentelor ce determină siguranța acestora, precum și 

diminuarea riscurilor stradale; 

bazându-se pe relațiile de parteneriat care s-au stabilit în virtutea scopurilor și intereselor 

comune, Părțile au convenit asupra celor ce urmează: 

 

I SCOPUL ȘI OBIECTUL 

 

1.Scopul prezentului acord reprezintă coordonarea li susținerea eforturilor comune de 

promovare a Proiectului ”Bunicii Grijulii” pentru educarea populației privind siguranța 

copilului și promovarea comportamentelo5r ce determină siguranța acestora, precum și 

diminuarea riscurilor stardale. 

2. Obiectivul prezentului Acord constituie susținerea Asociației Obștești ”Bunicii 

Grijulii” în promovarea, implementarea și dezvoltarea Proiectului în localitățile țării. 

 

II PRINCIPIILE COLABORĂRII 

 

3.Părțile se vor consulta reciproc și vor acționa în cocnsens în vederea realizării în cele 

mai bune condiții a activităților prevăzute de prezentul Acord. 

 4. Părțile vor respecta o comunicare deschisă și onestă și se vor informa despre situațiile 

care ar putea influența buna desfășurare a activităților realizate în baza prezentului Acord. 

5. Părțile vor evalua periodic activitățile realizate în baza prezentului Acord și le vor 

monitoriza în permanență. 

6. Părțile se angajează să respecte, în procesul implementării prezentului Acord, principiile 

legalității, respectării drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale omului, egalității, 



nediscriminării, transparenței și cooperării loiale, colaborării și asistenței reciproce în 

promovarea inițiativelor și atingerii obiectivelor propuse. 

 

III DELIMITAREA DOMENIILOR DE ACTIVITATE 

 

7.Pe parcursul realizării acțiunilor comune, Părțile vor fi responsabile de următoarele 

activități: 

Asociația Obștească ”Bunicii Grijulii”: 

- Va asigura realizarea activităților de promovare și implementare a proiectului 

conform Regulamentului de organizare li funcționare, cu respectarea scopului și 

obiectivelor stabilite; 

- Va colabora la organizarea și desfășurarea în comun a a ctivităților, prin 

prezentarea informațiilor, oferirea suportului în procesul de promovare și 

implementare a proiectului, precum și alte tematici conexe obiectului de 

reglementare, potrivit prezentului Acord; 

- Va promova parteneriatul format în suportul informațional elaborat și distribuit; 

- Va păstra cu diligență bunurile oferite serviciului și să le predea corespunzător, 

conform menirii acestora; 

- Va desemna persoana de contact care va asigura legătura cu Părțile prezentului 

Acord și va facilita colaborarea în vederea realizării și altor activități relevante în 

domeniu, stabilite de comun acord. 

 

Consiliul Raional Hîncești își asumă următoarele reponsabilități: 

- Să colaboreze la organizarea și desfășurarea în comun a activităților de promovare 

și implementare a proiectului, în mărimea stabilită de Consiliul Raional Hîncești; 

- Să asigure cu birou de serviciu amenajat corespunzător; 

- Să se implice în identificarea persoanelor voluntare din raion. 

 

IV. FUNDAMENTAREA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 

8. Prezentul Acord, nu reclamă costuri și obligații financiare. 

9. Părțile semnatare nu au responsabilitate financiară reciprocă. 

 

V. DESEMNAREA PERSOANELOR DE CONTACT 

 

10. Fiecare parte va desemna o persoană de contact care va asigura coordonarea și 

implementarea prevederilor prezentului Acord și legătura între Părți: 

10.1 Pentru Asociația Obștească ”Bunicii Grijulii”, doamna Galina Cotorobai, tel: 

060266686; 

10.2. Pentru Consiliul Raional Hîncești, Ghenadie Buza, tel: 0269/22058. 

11. În cazul înlocuirii persoanelor de contact, Părțile prezentului Acord se obligă să 

comunice, în scris datele de contact ale acestora. 

 

 

VI DISPOZIȚII FINALE 

 

12. Prezentul Acord este încheiat pe o perioadă de un an și intră în vigoare la data semnării 

lui de către ambele Părți; 



13. Acordul poate înceta oricând la inițiativa Părților, în baza notificării cu 10 (zece) zile 

înainte de data încetării producerii efectelor juridice. 

14. După expirarea termenului de un an, Acordul se va prelungi în mod tacit pentru încă 

un an consecutiv, dar nu mai mult de 5 ani, dacă nici una din Părți nu și-a exprimat 

disponibilitatea de rezeliere a acestuia, în conformitate cu pct.13, cap.VII al prezentului 

Acord. 

15.Prevederile prezentului Acord și Anexele acestuia pot fi modificate sau completate cu 

acceptul unanim al Părților. 

16. Toate anexele la prezentul Acord constituie parte integrantă și inalienabilă a acestuia. 

17. Acordul de colaborare este încheiat în limba de stat, în 2 (două) exemplare, ambele 

având aceeași putere juridică, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

 

Semnat la     2018  

 

 

 

 

Președintele raionului Hîncești                                   Președintele Asociației Obștești 

                                                                                         

                                                                                                      ”Bunicii Grijulii” 

 

 

 

 ___________________                                                ___________________ 

            

   Ghenadie BUZA                                                           Galina  COTOROBAI 
                                                                                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

Cu privire la proiectul de decizie 

Cu privire la Acordul de Colaborare între Consiliul Raional Hîncești 

și Asociația Obștească ”Bunicii Grijulii” din Republica Moldova 

 

          Proiectul de decizie a fost elaborat în baza art.43 alin. (1) lit. t) al Legii Legii 

privind administraţia publică locală Nr.436-XVI din 28.12.2006. 

         Scopul acordului reprezintă coordonarea şi susţinerea eforturilor comune de 

promovare a Proiectului Bunicii –grijulii pentru educarea privind siguranţa copilului şi 

promovarea comportamentului ce determină siguranţa acestora, precum şi diminuarea 

riscurilor stradale. 

           Obiectivul acordului constituie susţinerea Asociaţiei Obşteşti ”Bunicii Grijulii” în 

promovarea, implementarea şi dezvoltarea proiectului şi în raionul Hînceşti. 

           Ţinînd cont de cele expuse se propune de a adopta proiectul de decizie Cu privire la 

Acordul de Colaborare între Consiliul Raional Hîncești și Asociația Obștească ”Bunicii 

Grijulii” din Republica Moldova. 

 

 

 

 

Elena Moraru Toma,  

Secretarul Consiliului Raional Hînceşti 


