
 

 

 

        DISPOZIȚIE 
 

Nr. 42        din 11.03.2019 

 

„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 29 martie 2019 ora 14.00 în localul Primăriei comunei Cărpineni 

cu următoarea ordine de zi: 

1. Cu privire la repartizarea tomberoanelor. (raportor Cărpineanu 

Ion); 

2. Cu privire la delegarea primarului pentru semnarea acordului de 

donare a apeductului „Bucos - Vărzăreasca”, cu Proiectul 

Elveției pentru Apă și Sanitație APA SAN. (raportor 

Cărpineanu Ion); 

3. Cu privire la aprobarea propunerii de proiect „Cross Border 

fruit and vegetable processing for promoting employment and 

connected services”. (raportor, Cărpineanu Ion); 

4. Cu privire la participarea Primăriei comunei Cărpineni la 

programul transfrontalier al bazinului mării Negre „ENICBC 

Black Sea Basin Programme 2014-2020”. (raportor Cărpineanu 

Ion); 

5. Cu privire la alocarea resurselor financiare pentru perfectarea 

propunerii de proiect la programul operațional comun 

„ENICBC Black Sea Basin Programme 2014-2020” (raportor, 

Cărpineanu Ion); 

6. Cu privire la aprobarea planului de achiziții publice pentru anul 

2019 (raportor Burcă Natalia, contabil șef); 



7. Cu privire la delegarea peste hotarele Republicii Moldova a 

primarului, Cărpineanu Ion pentru identificarea partenerilor în 

programul operațional comun „ENICBC Black Sea Basin 

Programme 2014-2020” (raportor Cărpineanu Ion); 

8. Cu privire la stabilirea prețului pentru vînzarea masei lemnoase 

pe următoarele specii: Salcîm- 650 lei, Salcie- 450 lei, Plop-

dimensiuni industriale- 700 lei. (raportor Cărpineanu Ion); 

9. Cu privire la aprobarea Planului de Dezvoltare economică 

locală. (raportor Veronica Li-Șui-Cean) 

10. Cu privire la examinarea cererilor. (raportor comisiile de 

specialitate); 

11. Cu privire la expunerea la vînzare și arendă prin licitație publică 

cu strigare a terenurilor proprietate APL Cărpineni. 

(raportor Vînagă Ioana, specialist în relații funciare și cadastru). 

12. Cu privire la anularea unor titluri de autentificare a drepturilor 

deținătorilor de teren. (raportor Vînagă Ioana, specialist în 

relații funciare și cadastru). 

13. Cu privire la aprobarea cadastrului funciar al comunei 

Cărpineni elaborate la 01.01.2019. (raportor Vînagă Ioana, 

specialist în relații funciare și cadastru). 

14. Cu privire la aprobarea Contractului de Comodat între Primăria 

comunei Cărpineni și AOUCA Filiala Hîncești. (raportor 

Cărpineanu Ion). 

15. Cu privire la modificarea Deciziei Nr.08/17 din 07 decembrie 

2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind tarifele 

aferente serviciilor de evacuare a deșeurilor, care urmează a fi 

prestate de Întreprinderea municipală intercomunitară ÎM Cărpineni 

Servicii în localităţile clusterului  Mingir- Voinescu- Cărpineni- 

Negrea- Sofia- Bălceana (raportor Bostan Gheorghe). 

16. Cu  privire la aprobarea codului etic și de integritate a primăriei 

comunei Cărpineni. (raportor primarul comunei Cărpineni, Ion 

Cărpineanu). 



17. Cu privire la repartizarea fondului rutier local. (raportor 

primarul comunei Cărpineni, Ion Cărpineanu). 

18. Executarea bugetului pentru anul 2018. (raportor contabil șef, 

Burcă Natalia). 

19. Modificări la buget pentru anul 2019. (raportor contabil șef, 

Burcă Natalia) 

20. Cu privire la modificarea Deciziei Nr. din 14.12.2018 „Cu 

privire la aprobarea bugetului pentru anul 2019”. (raportor 

specialist în relații funciare și cadastru, Vînagă Ioana). 

21. Cu privire la aprobarea statelor de personal a Instituției 

preșcolare „Andrieș”. (raportor primarul, Cărpineanu Ion). 

22. Cu privire la modificarea Deciziei Nr.07/13.48 „cu privire la 

examinarea cererii cet. Frunze Iurie”. (raportor specialist în 

relații funciare și cadastru, Vînagă Ioana). 

23. Cu privire la modificarea Deciziei Nr.08/01.33 din 07.12.2018 

„cu privire la atribuirea cotei părți din construcția, casa de 

locuit”.  (raportor specialist în relații funciare și cadastru, 

Vînagă Ioana). 

24. Cu privire la aprobarea comisiei de licitație publică. (raportor 

primarul, Cărpineanu Ion) 

25. Cu privire la modificarea, aprobarea și înregistrarea unor bunuri 

imobile proprietate publică.” (raportor specialist în relații 

funciare și cadastru, Vînagă Ioana). 

 

Primarul  

comunei Cărpineni     Ion CĂRPINEANU 

 


