Republica Moldova

Республика Молдова

CONSILIUL
MUNICIPAL BĂLŢI

СОВЕТ
МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ
nr. 4/7
din 19.05.2016

ABROGATĂ
prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 8/7 din 29.03.2018
Cu privire la aprobarea proiectului Acordului
de colaborare între Asociaţia Obştească Centrul
Pro Comunitate şi Consiliul municipal Bălţi
În conformitate cu art.14 alin. (2) lit. j) al Legii RM privind administraţia publică locală nr. 436XVI din 28.12.2006, Legea RM cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837 din 17.05.1996 şi în scopul
facilitării procesului de elaborare şi implementare a planului strategic de dezvoltare a sectorului de
tineret, Consiliul municipal Bălţi DECIDE:
1. Se aprobă proiectul Acordului de colaborare între Consiliul municipal Bălţi şi AO Centrul Pro
Comunitate (se anexează).
2. Se pune în sarcina primarului municipiului Bălţi dlui Renato Usatîi semnarea Acordului de
colaborare între Consiliul municipal Bălţi şi Asociaţia Obştească Centrul Pro Comunitate.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică, pentru drept şi disciplină, şi
pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale.

Preşedintele şedinţei IV
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi
Contrasemnează:
Secretarul al Consiliului municipal Bălţi

Oleg TOPOLNIŢKI

Irina SERDIUС

ACORD DE COLABORARE
Asociaţia Obştească Centrul Pro Comunitate, în persoana directorului executiv Vitalie Postu,
care acţionează în baza Statutului şi Consiliul municipal Bălţi, în persoana Primarului mun. Bălţi dl.
Renato Usatîi, care acţionează în baza Legii RM nr. 436 din 28.12.2006 cu privire la administraţia
publică locală,
au semnat prezentul acord prin care au convenit asupra următoarelor:
1.

Obiective generale

Prezentul acord este semnat pentru a facilita procesul elaborării şi implementării planului
strategic de dezvoltare a sectorului de tineret în municipiu pentru următorii cinci ani, atragerea
investiţiilor şi noilor proiecte.
2. Responsabilităţi
Părţile semnatare consimt să întreprindă următoarele acţiuni, după cum urmează:
Consiliul municipal Bălţi:
a) organizează întrunirea tinerilor şi celor care activează în sectorul dat în scopul informării despre
elaborarea planului strategic de dezvoltare a sectorului de tineret în municipiu pentru următorii cinci
ani;
b) propune şi aprobă lista finală a grupului de planificare alcătuită din reprezentanţi ai sectorului de
tineret din municipiu;
c) organizează discuţiile în focus grupuri pentru a identifica nevoile sau necesităţile comunităţii;
d) colectează informaţia şi completează calitativ formularul „Informaţie generală despre tinerii din
localitate”;
e) oferă spaţiu pentru desfăşurarea şedinţelor în scopul întocmirii proiectului planului strategic;
f) asigură prezenţa membrilor grupului de planificare la şedinţe pentru elaborarea planului strategic;
g) organizează audierile publice în scopul discutării proiectului planului strategic;
h) propune spre aprobare planul strategic la şedinţa Consiliului municipal;
i) coordonează
activităţile în procesul de realizare a planului strategic şi monitorizează
implementarea acestuia;
j) elaborează cu Centrul Pro Comunitate proiecte pentru a fi înaintate donatorilor în scopul realizării
obiectivelor din strategie;
k) implică tinerii din municipiu în activităţile planificate ale strategiei.
Centrul Pro Comunitate:
a) facilitează întrunirea tinerilor şi celor care activează în sectorul dat în scopul informării despre
elaborarea planului strategic de dezvoltare a sectorului de tineret în municipiu pentru următorii cinci
ani;
b) analizează şi stabileşte disponibilitatea comunităţii pentru elaborarea planului strategic;
c) acordă asistenţă tehnică la completarea formularului „Informaţie generală despre tinerii din
localitate”;
d) analizează datele din formular privind informaţia generală despre sectorul de tineret în municipiu;
e) asigură cu support logistic desfăşurarea seminarelor;
f) facilitează seminarul de planificare strategică;
g) pregăteşte proiectul planului strategic şi altă informaţie necesară pentru desfăşurarea audierilor
publice în limba de stat şi limba rusă;
h) instruieşte grupul de planificare în organizarea audierilor publice;
i) analizează modificările propuse în urma audierilor publice pentru proiectul planului strategic;

j) oferă asistenţă şi consultanţă în perioada de implementare a planului strategic;
k) consultă APL la elaborarea proiectelor pentru a fi înaintate donatorilor în scopul realizării
obiectivelor din strategie.
3. Termen de valabilitate
Prezentul acord este semnat pentru un termen de cinci ani, în scopul elaborării planului strategic
de dezvoltare a sectorului de tineret în municipiu, atragerea investiţiilor, noilor proiecte şi oferirea
asistenţei şi consultanţei necesare în perioada de implementare a planului strategic. Părţile, de comun
acord, pot prelungi termenul de valabilitate prin semnarea unui act adiţional.
4.

Litigii
Părţile semnatare consimt să soluţioneze pe cale amiabilă orice neînţelegere legată de încheierea
şi realizarea prezentului acord.
Dispoziţii finale
Acordul de colaborare este semnat în două exemplare originale, în limba romană, cîte unul
pentru fiecare parte. Acordul intră în vigoare din momentul semnării lui de către părţi.
5.

Rechizitele şi semnăturile
Asociaţia Obştească Centrul Pro Comunitate
Republica Moldova, Chişinău,

Vitalie Postu
Director Executiv

Republica Moldova,
Primăria mun. Bălţi
Renato Usatîi
Primarul mun. Bălţi
L.Ş.

L.Ş.

