
 

 

 

        DISPOZIȚIE 
 
Nr. 172       din 04 decembrie 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 19.12.2019, ora 14.00, în localul Primăriei comunei Cărpineni cu 

următoarea ordine de zi: 

1. Cu privire la examinarea cererilor. (raportori comisiile 

consultative). 

2. Cu privire la crearea comisiei Administrative. (raportor 

primarul, comisiile consultative). 

3. Cu privire la crearea comisiei Situații Excepționale. .(raportor 

primarul, comisiile consultative). 

4. Cu privire la crearea comisiei de licitație a terenurilor 

proprietate APL Cărpineni. (raportor primarul, comisiile 

consultative). 

5. Cu privire la stabilirea taxelor locale pentru anul 2020. 

(raportor președintele, secretarul comisiei activități 

Economico-Financiare, Drept și Disciplină). 

6. Cu privire la stabilirea cotelor de impozitare pe bunurile 

imobiliare pentru anul 2020. (raportori specialiștii SCITL) 



7. Cu privire la aprobarea suprafeței pășunilor pentru anul 2020. 

(raportor Nunu Nicolae, specialist în relații funciare și 

cadastru). 

8. Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2020. (raportor 

contabil șef). 

9. Cu privire la examinarea Demersului IMSP Spitalul Cărpineni. 

(raportor primarul, comisiile consultative). 

10. Cu privire la deschiderea contului pentru acumularea 

donațiilor stadionului din comuna Cărpineni. (raportor 

primarul, contabilul șef). 

11. Cu privire la eliberarea din funcție a viceprimarului comunei 

Cărpineni. (raportor primarul). 

12. Cu privire la numirea în funcție de viceprimar a comunei 

Cărpineni. (raportor primarul) 

13. Cu privire la delegarea primarului peste hotarele Republicii 

Molova pentru semnarea acordurilor de colaborare. (raportor 

primarul). 

14. Cu privire la modificarea destinației, aprobarea și înregistrarea 

unor bunuri imobile proprietate publică. (raportor Nunu 

Nicolae, specialist în relații funciare și cadastru). 

15. Cu privire la modificări la buget. (raportor contabil șef). 

16. Cu privire la examinarea Înștiințării Judecătoriei Hîncești, sediul 

Ialoveni. (raportor comisia Activități Economico-Financiară, 

Drept și Disciplină). 

17. Cu privire la examinarea notificărilor OT Hîncești a Cancelariei 

de Stat. (raportor secretarul consiliului) 

 

Primarul  

comunei Cărpineni      Ion CĂRPINEANU 


