REPUBLICA MOLDOVA
CONSILlUL RAIONAL EDINEŢ
DECIZIE nr. 3/24
din 18 august 2016
Cu privire la aprobarea participării Consiliului
raional Edineț la implementarea proiectului ”Dezvoltarea
infrastructurii de afaceri prin amenajarea rețelei regionale en-gros
și a spațiilor destinate activităților non-agricole” în raionul Rîșcani
În temeiul art.43 alin.(1) lit. t) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administrația publică locală, art.9 din Legea Republicii Moldova
nr.523 din 16.07.1999 privind proprietatea publică a unităților administrativteritoriale, art.4-5 din Legea Republicii Moldova nr.435 din 28.12.2006 privind
descentralizarea administrativă, prevederilor Legii Republicii Moldova nr.206 din
07.07.2006 privind susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, precum și în
scopul implementării politicilor naționale, regionale și locale în vederea susținerii
mediului de afaceri și a agenților economici din Regiunea de Dezvoltare Nord,
avizului comisiei consultative economie, buget, administrarea bunurilor, juridică,
numiri și imunități, Consiliul raional Edineț DECIDE:
1. Se acceptă participarea Consiliului raional Edineț în calitate de partener la
implementarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin
amenajarea pieței regionale en-gros și a spațiilor destinate activităților nonagricole” în raionul Rîșcani.
2. Se aprobă declarația de parteneriat (anexa nr.1).
3. Se împuternicește președintele raionului Edineț dl Iurii Garas să semneze
Declarația de parteneriat sau și alte documente necesare în legătură cu aceasta,
să semneze acorduri de parteneriat cu alte APL în casdrul propunerilor de
proiecte pentru finanțatea din Fondul Național de Dezvoltare.
4. Controlul executării deciziei va fi exercitat de către comisia consultativă de
specialitate economie, buget, administrarea bunurilor, juridică, numiri și
imunități.
5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin transmiterea copiilor:
 Președintelui raionului;
 Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariie de Stat;
 Secției Economie;
 Consiliului raional Rîșcani.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnat:
Secretarul Consiliului raional Edineţ
nr. 3/24
or. Edineț, 18 august 2016

Galina MOSORIC
Ion SAMSON

Anexa nr.1
la decizia Consiliului raional Edineț
nr.3/24 din 18 august 2016

Declarație de parteneriat
Important: Această declarație trebuie să fie depusă atît de aplicant cît și de fiecare
partener.
Un parteneriat reprezintă o relație dintre două sau mai multe organizații, cu
responsabilități comune, din momentul preluării proiectului finanțat din Fondul Național
de Dezvoltare Regională (FNDR). Pentru derularea cu success a proiectului e necesar ca
toți partenerii să manifeste responsabilitate și să convină asupra următoarelor cerințe ale
practicilor bune de parteneriat: Partenerii trebuie să citească formularul notei conceptuale
și să înțeleagă, pînă a solicita finanțarea, rolul lor în proiect.
1. Partenerii trebuie să cunoască condițiile de implementare a proiectului, precum și
obligațiile lor în cadrul proiectului.
2. Aplicantul trebuie să consulte regulat pe partenerii săi și să-i informeze complet
despre modul cum derulează proiectul.
3. Partenerii trebuie să solicite copii ale rapoartelor (narative de finanțare) cu privire la
implementarea proiectului.
4. Partenerii vor conveni asupra tuturor modificărilor semnificative referitoare la
activități, parteneri, etc. înainte de a le prezenta la Agenția de Dezvoltare Regională
(ADR). În cazul cînd există neînțelegeri un astfel de acord nu poate fi încheiat,
aplicantul va prezenta modificările respective pentru aprobare la ADR.
Eu am citit și aprob conținutul notei conceptuale:
Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale practicilor bune de parteneriat.
Nume, prenume:
Organizația:
Funcția:
Semnătura:

Garas Iurii
Consiliul raional Edineț
Președinte al raionului Edineț

Data și locul:

___ ________2016, or. Edineț

Secretarul Consiliului raional Edineţ
Contrasemnat:
Șef Secție Economie

Ion SAMSON

Rodica CHIRIAC

