
 
 

DECIZIE 

 

 

nr. ________________    din ________________________ 

 

privind aprobarea  

Acordului de Asociere Intercomunitară  

privind prestarea serviciilor de salubrizare și amenajare a teritoriului în localităţile clusterului 

Mingir- Voinescu- Cărpineni- Negrea- Sofia- Bălceana 

 

 Avînd în vedere participarea comunei Cărpineni în cadrul proiectului de asistență a 

Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată PNUD Moldova, ţinând cont de condiţiile 

existente la nivelul localităţii şi posibilităţile limitate de organizare a prestării serviciilor 

publice, având drept scop îmbunătăţirea stării mediului în mod particular dar și a imaginii 

localităților în mod general, considerând cooperarea intercomunitară drept un instrument util şi 

oportun de dezvoltare a serviciilor publice locale dar şi a infrastructurii de utilităţi în localităţile 

pe care le administrăm, avînd în vedere raportul prezentat de Primarul comunei Cărpineni 

privind oportunitatea oferită de donatorii internaționali de a atrage resurse financiare externe, 

pentru dezvoltarea unui serviciu comunal intercomunitar de salubrizare și amenajare a 

teritoriului, în conformitate cu art. 4 și art. 5 din Legea privind descentralizarea administrativă 

nr.435 din 28.12.2006; art. 14 alin. aliniat (1), litera j) și alin. (2) lit. b), c), h), i), j) din Legea 

privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006; Consiliul local Cărpineni,  

DECIDE:  

 

1. Se aprobă de Acordul de Asociere Intercomunitară privind prestarea serviciilor de 

salubrizare și amenajare a teritoriului în localităţile clusterului Mingir- Voinescu- 

Cărpineni- Negrea- Sofia- Bălceana. 

2. Se împuternicește Primarul comunei Cărpineni, dl Ion Cărpineanu să semneze Acordul 

de Asociere Intercomunitară. 

3. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina primarului comunei 

Cărpineni, dl Ion Cărpineanu 

Președintele ședinței      ______________________ 

Secretarul Consiliului Local   ______________________ 

 

 

 



 
 

 

DECIZIE 

 

nr. ________________    din ________________________ 

 

Cu privire la aprobarea  

Regulamentului privind prestarea serviciilor de salubrizare și amenajare a teritoriului în 

localităţile clusterului Mingir- Voinescu- Cărpineni- Negrea- Sofia- Bălceana 

 

 Avînd în vedere participarea comunei Cărpineni în cadrul proiectului de asistență a 

Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată PNUD Moldova, urmărind îmbunătăţirea 

stării mediului și a imaginii localităților prin amenajarea teritoriului acestora, considerând 

cooperarea intercomunitară drept un instrument util şi oportun de dezvoltare a serviciilor 

publice locale, urmărind stabilirea unor condiții și reguli clare de prestare a serviciilor comunale 

intercomunitare de salubrizare și amenajare a teritoriului, avînd în vedere raportul prezentat de 

Primarul comunei Cărpineni, dl. Ion Cărpineanu privind oportunitatea oferită de donatorii 

internaționali de a atrage resurse financiare externe pentru dezvoltarea unui serviciu 

intercomunitar comunal intercomunitar de salubrizare și amenajare a teritoriului, 

în conformitate cu art. 4 și art. 5 din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 

28.12.2006; art. 14 alin. aliniat (1), și alin. (2) lit. j), k), q din Legea privind administraţia 

publică locală nr.436 din 28.12.2006; precum și a prevederilor Legii drumurilor Nr. 509 din 

22.06.1995 cu modificările ulterioare, și Legii serviciilor publice de gospodărie comunală 

nr.1402 din 24.10.2002, Consiliul local Cărpineni,  

DECIDE:  
 

1. Se aprobă Regulamentul privind prestarea serviciilor de salubrizare și amenajare a 

teritoriului în localităţile clusterului Mingir- Voinescu- Cărpineni- Negrea- Sofia- 

Bălceana 

2. Se împuternicește Primarul comunei Cărpineni, dl. Ion Cărpineanu: 

a. să informeze autoritățile publice locale din clusterului Mingir- Voinescu- 

Cărpineni- Negrea- Sofia- Bălceana privind aprobarea acestei Decizii pentru 

facilitarea elaborării și aprobării unor documente similare. 

b. să întreprindă măsurile necesare pentru elaborarea și negocierea Contractului de 

constituire a Întreprinderii Municipale Intercomunitare. 

3. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina primarului comunei 

Cărpineni, dl. Ion Cărpineanu 

 

Președintele ședinței      ______________________ 

 

Secretarul Consiliului Local   ______________________ 
 


