
 

 

 

        DISPOZIȚIE 
 
Nr.____                din__________ 
 
„Cu privire la convocarea consiliului” 
 

În conformitate cu Legea Nr. 436 din 28.12.2006 cu privire la 

Administraţia Publică Locală art.16 alin 1-5 DISPUN: 

De convocat consiliul comunei Cărpineni în şedinţă  ordinară la 

data de _______________ ora 14.00 în localul Casei de Cultură et.2 cu 

următoarea ordine de zi: 

1. Cu privire la examinarea cererilor.(Raportor comisiile de 

specialitate). 

2. Cu privire la aprobarea proiectului de buget a comunei 

Cărpineni pentru anul 2019 și estimările 2020-2021 în prima 

lectură. (Raportor contabil șef, Burcă Natalia). 

3. Cu privire la alocarea mijloacelor de 185288 lei pentru 

extinderea sistemului de alimentare cu apă a s. Cărpineni,  

r. Hîncești contractual de grant nr ... (Raportor primarul, 

Cărpineanu Ion). 

4. Cu privire la modificarea unor decizii. 

(Raportor Vînagă Ioana, specialist în relații funciare și 

cadastru.). 

5. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2019. 

6. Cu privire la aprobarea impozitelor pe bunurile imobiliare pe 

anul 2019. 

 

 



7. Cu privire la numirea reprezentantului consiliului în instanța de 

judecată pe dosarul civil nr.32-3-6142-09102018. 

8. Cu privire la stabilirea zilei comemorării eroilor  căzuți în 

conflictul armat din anul 1992 pentru apărarea integrității și 

independenței Republicii Moldova  

9. Cu privire la crearea și participarea comunei Cărpineni în 

Comitetul de Administrare a Sub-Bazinului Hidrografic al Rîului 

Lăpușna.(raportor Cărpineanu Ion, primar.) 

10. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plata ajutorului 

material, premiului anual şi suplimentelor la salariu și a altor 

plăți suplimentare persoanelor care deţin funcţii de demnitate 

publică, funcţionarilor publici şi personalului care efectuează 

deservirea tehnică din cadrul Unității Administrativ Teritoriale 

comuna Cărpineni. (raportor Cărpineanu Ion, primar.) 

11. Cu privire la schimbarea destinației imobilului , nr.cadastral 

5324203.043.01, amplasat pe str. Independenței Nr.56. 

(raportor specialistul în relații funciare și cadastru). 

12. Cu privire la schimbarea sediului primariei comunei Cărpineni 

și schimbarea adresei juridice a Primăriei com. Cărpineni 

(Raportor primarul, Cărpineanu Ion). 

13. Cu privire la aprobarea Acordului de Asociere Intercomunitară 

privind prestarea serviciilor de salubrizare și amenajare a 

teritoriului în localităţile clusterului Mingir- Voinescu- 

Cărpineni- Negrea- Sofia- Bălceana  

14. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind prestarea 

serviciilor de salubrizare și amenajare a teritoriului în 

localităţile clusterului Mingir- Voinescu- Cărpineni- Negrea- 

Sofia- Bălceana 

 

 



15. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru evacuarea deșeurilor 

de la agenți economici și instituții publice  

16. Cu privire la deschiderea contului IBAN pentru transferul 

contribuției colectată pentru proiectul „Cross-border rural 

network for green environment” pe platforma crowdfunding 

GUVERN24. 

17. Cu privire la transmiterea în gestiunea economică a 

autospecialei MAZ 490143-390 număr de înregistrare de stat 

WUH 803, Î.M „Cărpineni Servicii”. 

18. Cu privirea la repartizarea contribuției și a grantului din 

proiectul „Cross-border rural network for green environment”. 

19. Cu privire la modificarea Deciziei Nr.05/03.32 din 21 iunie 2018 

„cu privire la modificarea Deciziei Nr.02/03.42 „Cu privire la 

examinarea cererii cet. Cerguță Sergiu”. 

20.  Cu privire la selectarea sectorului de drum și a tipului de 

intervenție propuse în anexă, pentru Programul 

Guvernamental „Drumuri Bune 2 pentru Moldova”  

21. Cu privire la atriubuirea sectoarelor de teren pentru 

Constructia caselor de locuit familiilor nou formate 

22. Cu privire la  vînzarea prin expunerea la licitație a bunurilor 

imobile – terenuri proprietate APL Cărpineni. 

23. Cu privire la aprobarea unităților în Bugetul pentru anul 2019 

în cadrul instituției Servicii Suport. 

 
 

 

 


