
                         Nota informativă  

                        La proiectul de Decizie nr.____din ___.03.2020 

„ Cu privire la aprobarea conceptului Complexului muzeal – turistic din 

comuna Cărpineni” 

Asociația Obștească „Centrul pentru Conservare și Promovare a 

Valorilor Autentice Regionale„ înregistrată la Ministerul Justiției la 10.10.2013  

a fost creată de un grup de fondatori, în următoarele scopuri: 

- Identificarea, promovarea și conservarea meșteșugurilor populare 

autentice; 

- Promovarea turismului rural și a modului sănătos de viață; 

- Stabilirea și confirmarea valorilor autentice regionale; 

- Promovarea antreprenoriatului social, prin implicarea populației 

marginalizate și sărace; 

Conform modificărilor efectuate în Statutul Asociației, înregistrate la  

02.07.2019 de către Agenția Servicii Publice, - sediul Asociației se află pe adresa: 

Republica Moldova, r-l Hâncești, comuna Cărpineni, str. 31 august 1989, nr.4.   

Imobilul cu nr.cadastral 5324204029.04 a fost transmis spre folosință 

Asociației Obștești (Comodatar)  de către Primăria Cărpineni (Comodant), prin 

Contractul de comodat nr. 5301/ 19 / 3414, întregistrat la Agenția Servicii 

Publice (Serviciul Cadastru), la data de 12.02.2019. Părțile au convenit încheierea 

acestui Contract pe o perioadă de 10 ani, bazîndu-se pe Memorandumul existent.  

Înregistrarea Contractului sa efectuat în baza Deciziei Consiliului Comunal 

Cărpineni nr. 08/01.5 din 07/12/2018. 

Principala clauză a Contractului constă: --,. folosirea de către Comodatar 

a construcției și terenului aferent în scopul stabilit de Memorandumul încheiat între 

AO „CCPVAR” și Primăria Cărpineni, privind organizarea/ dezvoltarea Instituției 

muzeale „Muzeul Cărpineni” și a „Centrului de Creație /Artizanat”. 

 Notificăm că Fondator a instituției muzeale „Muzeul Cărpineni”  este  

Consiliul  comunal Cărpineni ( Decizie nr. 07/07 din 07.09.2018), iar 

Memorandumul menționat mai sus a fost aprobat prin Decizia Consiliului 

Comunal Cărpineni nr. 07/08 din 07/09/2018. 

Membrii activi ai Asociației avînd la bază aceste acte legale, conștientizînd 

austeritatea Bugetului Prmăriei Cărpineni, ținînd cont de problemele 

multiaspectuale a comunității, considerînd necesară accesarea finanțărilor din 

diferite programe donatoare, precum și cu speranța că APL se va implica real,  au 

întreprins primii pași în realizarea acestui Proiect important, din punct de vedere a 

Strategiei de dezvoltare durabilă a comunității.   



Măsurile întreprinse, activitățile concrete(lucrările) în mare parte sau 

efectuat pe principii de voluntariat, iar materialele sau procurat din contul 

Asociației, astfel sa realizat: 

- colectarea obiectelor muzeale (suspendată la moment); 

- comandarea, elaborarea Devizului de cheltuieli  privind reconstrucția 

spațiilor Muzeului „Cărpineni” (achitat din contul Asociației),  ; 

- efectuarea lucrărilor de demolare/construcție și reparație, inclusiv la 

împrejmuirea terenului aferent (amenajare); 

- pregătirea (inițierea) documentației pentru înregistrarea Muzeului la 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; 

- solicitare înaintată Consiliului comunal Cărpineni privind permisiunea de 

reorganizare a spațiilor pe interior la I etaj în săli de expoziții, în 

conformitae cu Devizul de cheltuieli elaborat și autorizat de specialiști, 

respinsă prin Decizia Consiliului comunal nr. 03/01.38 din 29.03.2019; 

- solicitare repetată, inclusiv de anulare a Deciziei 03/01.38 din 

29.03.2019, care la fel a fost respinsă; 

- solicitare recent adresată spre examinare Consiliului, privind  aprobarea 

Concepției instituției muzeale Cărpineni, blocată la nivel de Comisie 

Învățămînt, protecție socială, sănătate publică, activități socio-culturale și 

culte;  

În acest context informăm consilierii Consilului comunal Cărpineni, că deși 

există baza legală (Memorandum și Contract, încheiate între Primărie și A.O) 

privind organizarea instituției muzeale „Muzeul Cărpineni”,   Asociația a sistat 

toate lucrările, cauza fiind: 

- Prevederile Deciziei Consiliului comunal nr. 03/01.38 din 29 martie 2019 

- Neonorarea obligațiunilor  ce revin APL  stipulate în art. 1 și 2 al 

Memorandumului semnat la 21 septembrie 2018. Astfel art.2 p.4 

prevede:  „ Primăria va asigura elaborarea documentației justificative 

(studii de fezabilitate, documentație tehnică etc,.), inclusiv la etapele de 

reorganizare a spațiilor”.    

Pentru deblocarea situației create, este necesar de abrogat în primul rînd 

Decizia Consiliului comunal Cărpineni nr 03/01.38 din 29.03.2019.  

În contextul inițierii organizării (amenajării) viitorului  Centru Administrativ 

și cultural al  satului Cărpineni, AO „Centrul pentru Conservare și Promovare a 

Valorilor Autentice Regionale”  propune Primăriei și Consiliului comunal 

Cărpineni elaborarea unui concept mai general, inclusiv schițe grafice (var.optmă 

format 3 D)  cu includerea edificiilor și a întreg spațiului din intersecția str. 

Independenței și 31 august 1989.  Imobilele situate în această zonă, urmează să 

aibă o utilitate administrativă, educațională/ culturală și socială.  




















