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Plombarea gropilor pe strada 
Gagarin
Plombarea gropilor pe strada 
Independenței - porțiunea de drum 
dintre biserică și cimitir


Plombarea gropilor pe strada
Ștefan Vodă

Drumul în varianta albă construit pe 
strada Vișinilor și Cicalov
Drumul în varianta albă construit pe 
strada Testemițeanu
Drumul în varianta albă construit 
pe strada Mircea cel Bătrîn - 
31 August 1989



n DRUMURI n
Procurarea grederului în cadrul 
proiectului Migrație și Dezvoltare 
Locală
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n APĂ n ILUMINARE n GAZ n

Extinderea rețelei de gaze pe strada 
Păcii și Coșbuc
Extinderea sistemului de iluminare 
pe străzile Independenței și 
Trandafirilor


Extinderea apeductului pe sectoarele 
Vărzăreasca și Bucos
Instalarea rigolelor de scurgere a 
apelor pluviale pe strada Gagarin
Instalarea rigolelor de scurgere 
a apelor pluviale pe strada Miron 
Costin



n DEZVOLTARE DURABILĂ n

Reparația capitală a clădirii Postului 
de Pompieri
50 locuri de muncă, create în cadrul 
proiectului Migrație și Dezvoltare 
Locală


Premiul I pentru proiectul 
de compostare a deșeurilor 
biodegradabile
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LA PUBLICAREA ACESTEI  EDIȚI I  NU AU FOST CHELTUIȚI  BANI  PUBLICI @telierulDEMOCRAȚIEI

PENTRU MAI MULTE DETALII:

Ion CĂRPINEANU, 
primar com. Cărpineni, 069 264 530, carpineanuion@yahoo.com

„Mult stimați consăteni, anul 2017 a fost încă unul caracterizat 
printr-o luptă în utilizarea cât mai rațională a modestelor fonduri disponibile 

pentru ridicarea nivelului bunăstării locuitorilor, dar și de identificarea a 
surselor externe de finanțare a obiectivelor sociale dorite de către noi toți. 

Doar împreună, prin efortul fiecărui cetățean, care ține la baștina sa, 
putem reuși mai multe în 2018.”

n BUNĂSTARE n

Organizarea turneului de șah 
„Cupa Primarului”
Organizarea turneului de minifotbal 
în cinstea eroilor Sergiu Fodor și 
Mihai Arnăut


Instalarea scaunelor pe străzile 
centrale
Construirea terenului de fitness 
stradal
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Reparația capitală a sistemului de 
iluminat în sala mare a Casei de 
Cultură



Ion Cărpineanu,
primar com. Cărpineni


