
 
 
 
 

 DECIZIE  
 
nr.08/01. ….       din … ……….. 2018 

 
Cu privire la examinarea cererii ÎI „Arnăut Maria” 
 
 
 
 Examinînd nota informativă a președintelui / secretarului comisiei 
Economică, Financiară, Drept și Disciplină privind cererea ÎI „Arnăut Maria” prin 
care solicită să fie acceptată cererea de suspendare a activității de comerț „Baruri și 
alte activități de deservire abăuturilor”; 
 În conformitate cu Legea Nr.436 din 28.12.2006 privind Administrația 
Publică Locală art.14, alin.2, lit.(a,z); Avizul comisiei Economică, Financiară, 
Drept și Disciplină; 
Consiliul comunei Cărpineni a DECIS: 
1.A lua act de  cererea ÎI „Arnăut Maria” de suspendare a activității de comerț 
„Baruri și alte activități de deservire abăuturilor”. 
2.Secretarul va remite decizia spre informare petiționarului. 
3.Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei Economică, Financiară, 
Drept și Disciplină. 
 
 
Preşedintele şedinţei                                         _________________ 
                                             
Contrasemnează: 
Secretarul  
Consiliului comunei Cărpineni                                       Victor DECUSEARĂ 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

 AVIZ  

din 01  noiembrie 2018 

la proiectul de decizie nr. 08/01.___ din ___________2012 

„Cu privire la examinarea cererii ÎI Arnaut Maria 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

DECIDE: 

1. Se acordă aviz pozitiv. 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

Secretarul Comisiei ________________________ 

 
 



 
 
 
 

 DECIZIE  
 
nr.08/01. ….       din … ……….. 2018 

 
Cu privire la alocarea unei unități de personal la casa de 
cultură în funcție de conducător de cerc 
 
 
 
 Examinînd nota informativă a președintelui / secretarului comisiei 
Economică, Financiară, Drept și Disciplină privind Demersul directorului Casei de 
Cultură prin care solicită aprobarea a 1 (una) unitate de personal la funcția de 
conducător de cerc începînd cu datade 01.01.2019; 
 În conformitate cu Legea Nr.436 din 28.12.2006 privind Administrația 
Publică Locală art.14, alin.2, lit.(l,z); Avizul comisiei Economică, Financiară, 
Drept și Disciplină; 
Consiliul comunei Cărpineni a DECIS: 
1.Se aprobă 1 (una) unitate de personal la funcția de conducător de cerc începînd 
cu datade 01.01.2019.  
2.Executarea deciziei se pune în sarcina contabilului șef, Burcă Natalia de a 
prevedea în bugetul pentru anul 2019. 
3.Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei Economică, Financiară, 
Drept și Disciplină. 
 
 
Preşedintele şedinţei                                         _________________ 
                                             
Contrasemnează: 
Secretarul  
Consiliului comunei Cărpineni                                       Victor DECUSEARĂ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

 AVIZ  

din 01  noiembrie 2018 

la proiectul de decizie nr. 08/01.___ din ___________2012 

„Cu privire la examinarea Derersului Președintelui raionului Hîncești” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

DECIDE: 

1. Se acordă aviz pozitiv. De prevăzut în bugetul local pentru anul 2019. 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

Secretarul Comisiei ________________________ 

 
 



 
 
 
 

 DECIZIE  
 
nr.08/01. ….       din … ……….. 2018 

 
Cu privire la examinarea cererii SRL „Picaciu” 
 
 
 
 Examinînd nota informativă a președintelui / secretarului comisiei 
Economică, Financiară, Drept și Disciplină privind cererea SRL „Picaciu”, 
reprezentant Arnăut prin care suspendă serviciul de taxi a mașinii cunumărul de 
îmatriculare HNBD 662; 
 În conformitate cu Legea Nr.436 din 28.12.2006 privind Administrația 
Publică Locală art.14, alin.2, lit.(a,z); Avizul comisiei Economică, Financiară, 
Drept și Disciplină; 
Consiliul comunei Cărpineni a DECIS: 
1.A lua act de  cererea SRL „Picaciu”, reprezentant Arnăut prin care suspendă 
serviciul de taxi a mașinii cunumărul de îmatriculare HNBD 662. 
2.Secretarul va remite decizia spre informare petiționarului. 
3.Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei Economică, Financiară, 
Drept și Disciplină. 
 
 
Preşedintele şedinţei                                         _________________ 
                                             
Contrasemnează: 
Secretarul  
Consiliului comunei Cărpineni                                       Victor DECUSEARĂ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

 AVIZ  

din 01  noiembrie 2018 

la proiectul de decizie nr. 08/01.___ din ___________2012 

„Cu privire la examinarea cererii SRL Picaciu” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

DECIDE: 

1. Se acordă aviz pozitiv. 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

Secretarul Comisiei ________________________ 

 
 



 

 

 

 

 

                D E C I Z I E PROIECT 
 

Din ..... ................. 2018      Nr.08/.... 

 

„Cu privire la examinarea cererii cet. Falin Angela” 

Examinînd nota informativă a președintelui comisiei Economică, 

Financiară, Drept și Disciplină privind cererea cet. Falin Angela prin 

care solicită reparația cu asfalt porțiunea de drum de lîngă gospodăria 

sa și răstignirea de pe str. Independenței Nr.22; 

În conformitate cu Legea Nr.435 din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă art.4, alin.1, lit.(d); Legea Nr.436 din 

28.12.2006 privind administrația publică locală art.14, alin.2, lit.(z); 

Avizul comisiei Economică, Finanicară, Drept și Disciplină; 

Consiliul comunei Cărpinenia DECIS: 

1.De refuzat cererea cet. Falin Angela prin care solicită reparația cu 

asfalt porțiunea de drum de lîngă gospodăria sa și răstignirea de pe 

str. Independenței Nr.22. Motivul: Lipsa surselor financiare planificate 

pentru anul 2018. 

2.Secretarul va remite decizia spre informare petiționarului 

3.Controlul executării deciziei se pune în sarcina primarului,  

Cărpineneanu Ion. 

 

 

Președintele ședinței              

Contrasemnează: 
Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni    Victor DECUSEARĂ 

 



 

 

 

 

 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

 AVIZ  

din 01  noiembrie 2018 

la proiectul de decizie nr. 08/01.___ din ___________2018 

„Cu privire la examinarea cererii cet. Falin Angela” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

DECIDE: 

1. Se acordă aviz negativ. Motivul: Lipsa surselor financiare planificate pentru 

anul 2018. 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

Secretarul Comisiei ________________________ 

 



 

 

 

 

 

                D E C I Z I E PROIECT 
 

Din ..... ................. 2018      Nr.08/.... 

„Cu privire la examinarea cererii cet. Falin Angela” 

Examinînd nota informativă a președintelui comisiei Economică, 

Financiară, Drept și Disciplină privind cererea cet. Falin Angela prin 

care solicită amenajarea terenului public situate între  

str. Independenței (magazinul Tulbacom); 

În conformitate cu Legea Nr.435 din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă art.4, alin.1, lit.(d); Legea Nr.436 din 

28.12.2006 privind administrația publică locală art.14, alin.2, lit.(z); 

Avizul comisiei Economică, Finanicară, Drept și Disciplină; 

Consiliul comunei Cărpinenia DECIS: 

1.De refuzat cererea cet. Falin Angela prin care solicită amenajarea 

terenului public situate între str. Independenței (magazinul 

Tulbacom). Motivul: Lipsa resurselor financiare planificate pentru anul 

2018.  

2.Se pune în sarcina primarului și a contabilului șef planificarea pentru 

anul 2019a surselor finananciare pentru amenajarea terenului public 

situate între str. Independenței (magazinul Tulbacom). 

3. Secretarul va remite decizia spre informare petiționarului 

4. Controlul executării deciziei se pune în sarcina primarului,  

Cărpineneanu Ion. 

Președintele ședinței              

Contrasemnează: 
Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni    Victor DECUSEARĂ 



 

 

 

 

 

 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

 AVIZ  

din 01  noiembrie 2018 

la proiectul de decizie nr. 08/01.___ din ___________2018 

„Cu privire la examinarea cererii cet. Falin Angela” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

DECIDE: 

1. Se acordă aviz negativ. Motivul: Lipsa surselor financiare planificate pentru 

anul 2018. De planificat pentru anul 2019 dacă bugetul va permite. 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

Secretarul Comisiei ________________________ 

 



 

 

 

 

 

                D E C I Z I E PROIECT 
 

Din ..... ................. 2018      Nr.08/.... 

 

„Cu privire la examinarea cererii unui grup de cetățeni  

de pe str. Iuri Gagarin” 

Examinînd nota informativă a președintelui comisiei Economică, 

Financiară, Drept și Disciplină privind cererea unui grup de cetățeni de 

pe str.Iuri Gagarin reprezentați de cet.Cornic Tamara, care solicită 

reparația drumului de pe str. Iuri Gagarin; 

În conformitate cu Legea Nr.435 din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă art.4, alin.1, lit.(d); Legea Nr.436 din 

28.12.2006 privind administrația publică locală art.14, alin.2, lit.(z); 

Avizul comisiei Economică, Finanicară, Drept și Disciplină; 

Consiliul comunei Cărpinenia DECIS: 

1.De refuzat cererea locuitorilor de pe str. Iuri Gagarin prin care 

solicită alocarea mijloacelor financiare pentru reparația str. Iuri 

Gagarin. Motivul: Lipsa resurselor financiare. 

2.Secretarul va remite decizia spre informare petiționarului 

3.Controlul executării deciziei se pune în sarcina primarului,  

Cărpineneanu Ion. 

 

 

Președintele ședinței              

Contrasemnează: 
Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni    Victor DECUSEARĂ 

 



 

 

 

 

 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

 AVIZ  

din 01  noiembrie 2018 

la proiectul de decizie nr. 08/01.___ din ___________2018 

„Cu privire la examinarea cererii unui grup de cetățeni 

de pe str. Iuri Gagarin” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

DECIDE: 

1. Se acordă aviz negativ. Motivul: Lipsa surselor financiare. 

 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

Secretarul Comisiei ________________________ 

 



 

 

           

                                                                                                                                                              Proiect 

                                                  DECIZIE 
Nr08/01..........                           Din __  _________2018             

            Cu privire examinarea cererii  cet. Buhnă Petru 

 Examinînd informația președintelui comisiei Economică, Financiară, Drept și 
Disciplinăi privind examinarea cererii cet.Buhnă Petru,care solicită instalarea 

iluminării stradale pe str. Lăpușnița; 

În conformitate cu Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind Administrația Publică 
Locală art.14 alin 1, 2 lit. (n

1
,z); Avizul Comisiei Economică, Financiară, Drept și 

Disciplină 

 

                        Consiliul Comunei Cărpineni DECIDE: 
 

1. Se refuză cererea cet.Buhnă Petru prin care solicită instalarea iluminării 
stradale pe str. Lăpușnița 

Motivul:Din lipsa surselor financiare în fondul de iluminare     

stradală,planificat pe anul 2018 

                   2.  Secretarul va remite decizia spe informare petiționarului.  
     3.   Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei Economică,    
           Financiară,Drept și Disciplină 

 

 

Președintele ședinței                                             

Contrasemnează: 
Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni     Decuseară Victor 

 

Executor: 

Contabil șef 

Burcă Natalia 

Coordonat:  

Viceprimar 

Ion Luță 

                  _________________    

                                           
(semnătura) 

 



 

 

            
 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

                                                        AVIZ  

din 01  noiembrie 2018 

la proiectul de decizie nr. 08/01.___ din ___________2018 

„Cu privire la examinarea cererii cet. Buhnă Petru” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

                                                      DECIDE: 

1. Se acordă aviz negativ. Motivul: Lipsa surselor financiare planificate pentru 

anul 2018. De planificat pentru anul  2019 dacă bugetul va permite. 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

Secretarul Comisiei ________________________ 

 
 



 

 

                          

                                                                                                                                                                        Proiect 

                                                   DECIZIE 
              Din __  _________2018            Nr08/01.......... 

            Cu privire examinarea cererii  cet.Casian Alexandru 

 

 Examinînd informația președintelui comisiei Economică, Financiară, Drept și 
Disciplinăi privind examinarea cererii cet.Casian Alexandru,care solicită ajutor 

financiar pentru reconstrucția cișmelei din regiunea ”Topor”; 

În conformitate cu Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind Administrația Publică 
Locală art.14 alin 1, 2 lit. (n

1
,z); Avizul Comisiei Economică, Financiară, Drept și 

Disciplină 

 

                        Consiliul Comunei Cărpineni DECIDE: 
 

1. Se refuză cererea cet.Casian Alexandru prin care solicită ajutor financiar 

pentru reconstrucția cișmelei din regiunea ”Topor” 

Motivul:Din lipsa surselor financiare planificate pentru anul 2018 

                   2.  Secretarul va remite decizia spe informare petiționarului.  
     3.   Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei Economică,    
           Financiară,Drept și Disciplină 

 

 

Președintele ședinței         

 

Contrasemnează: 
Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni     Decuseară Victor 

 

Executor: 

Contabil șef 

Burcă Natalia 

Coordonat:  

Contabil șef 

Burcă Natalia 

                         _________________    

                                               
(semnătura)â 



 

 

 

            
 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

                                                        AVIZ  

din 01  noiembrie 2018 

la proiectul de decizie nr. 08/01.___ din ___________2018 

                     „Cu privire la examinarea cererii cet. Casian Alexabndru” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

                                                      DECIDE: 

1. Se acordă aviz negativ. Motivul: Lipsa surselor financiare planificate pentru 

anul 2018. De planificat pentru anul  2019 dacă bugetul va permite. 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

Secretarul Comisiei ________________________ 

 
 



 

 

           

                                                                                                                                                                        Proiect 

                                                  DECIZIE 
              Din __  _________2018            Nr08/01.......... 

            Cu privire examinarea cererii  cet. Casian Valeriu 

 

 Examinînd informația președintelui comisiei Economică, Financiară, Drept și 
Disciplinăi privind examinarea cererii cet.Casian Valeriu,care solicită un corp de 

iluminat  

În conformitate cu Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind Administrația Publică 
Locală art.14 alin 1, 2 lit. (n

1
,z); Avizul Comisiei Economică, Financiară, Drept și 

Disciplină 

 

                        Consiliul Comunei Cărpineni DECIDE: 
 

1. Se refuză cererea cet.Casian Valeriu prin care solicită un corp de iluminat 

Motivul:Din lipsa surselor financiare în fondul de iluminare     

stradală,planificat pe anul 2018 

                   2.  Secretarul va remite decizia spe informare petiționarului.  
     3.   Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei Economică,    
           Financiară,Drept și Disciplină 

 

 

Președintele ședinței                                             

Contrasemnează: 
Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni     Decuseară Victor 

 

Executor: 

Contabil șef 

Burcă Natalia 

Coordonat:  

Viceprimar 

Ion Luță 

                     _________________    

                                           
(semnătura) 



 

 

 

            
 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

                                                        AVIZ  

din 01  noiembrie 2018 

la proiectul de decizie nr. 08/01.___ din ___________2018 

                         „Cu privire la examinarea cererii cet. Casian Valeriu” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

                                                      DECIDE: 

1. Se acordă aviz negativ. Motivul: Lipsa surselor financiare planificate pentru 

anul 2018. De planificat pentru anul  2019 dacă bugetul va permite. 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

Secretarul Comisiei ________________________ 

 
 



 

 

             

                                                                                                                                                                        Proiect 

                                                 DECIZIE 
              Din __  _________2018            Nr08/01.......... 

            Cu privire examinarea cererii  cet. Cibotari Pavel 

 

 Examinînd informația președintelui comisiei Economică, Financiară, Drept și 
Disciplinăi privind examinarea cererii cet.Cebotari Pavel,care solicită instalarea 

iluminării stradale pe str. Gorichi 40; 

În conformitate cu Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind Administrația Publică 
Locală art.14 alin 1, 2 lit. (n

1
,z); Avizul Comisiei Economică, Financiară, Drept și 

Disciplină 

 

                        Consiliul Comunei Cărpineni DECIDE: 
 

1. Se refuză cererea cet.Cebotari Pavel prin care solicită instalarea iluminării 
stradale pe str. Gorichi 40 

Motivul:Din lipsa surselor financiare în fondul de iluminare     

stradală,planificat pe anul 2018 

                   2.  Secretarul va remite decizia spe informare petiționarului.  
     3.   Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei Economică,    
           Financiară,Drept și Disciplină 

 

 

Președintele ședinței                                             

Contrasemnează: 
Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni     Decuseară Victor 

 

Executor: 

Contabil șef 

Burcă Natalia 

Coordonat:  

Viceprimar 

Ion Luță 

                     _________________    

                                           
(semnătura) 



 

 

 

            
 

 

Comisia Economică, Financiară, Drept și Disciplină 

 

                                                        AVIZ  

din 01  noiembrie 2018 

la proiectul de decizie nr. 08/01.___ din ___________2018 

„Cu privire la examinarea cererii cet.Cibotari Pavel” 

 

În temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind 

constituirea şi funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia 

Consiliului local nr. 01/04 din 10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

                                                      DECIDE: 

1. Se acordă aviz negativ. Motivul: Lipsa surselor financiare planificate pentru 

anul 2018. De planificat pentru anul  2019 dacă bugetul va permite. 

 

Preşedintele Comisiei ______________________ 

Secretarul Comisiei ________________________ 

 
 


