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CONSILIUL  COMUNAL CĂRPINENI 

COMISIA  AGRICULTURĂ,  INDUSTRIE,  PROTECŢIA MEDIULUI                                   

ŞI  AMENAJAREA TERITORIULUI  

     AVIZ 

            din _____.02.2020 

                  la proiectul de decizie nr. _______ din ___________2020 

 În conformitate cu Legea privind Administrația Publică Locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006; 

Legea 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local;  Legea 239 din 2008 privind transparența în 

procesul decisional, examinînd  Nota informativă a Asociciației Obștești „Centrul pentru Conservare și 

Promovare a Valorilor Autentice Regionale”,  Comisia Agricultură, Industrie, Protecția Mediului și 

Amenajarea Teritoriului  Avizează POZITIV și 

propune Consiliului Local Cărpineni: 

Adoptarea proiectului de decizie nr. ______ din __________ 2020   „Cu privire la Conceptul  Complexului 

muzeal turistic al com. Cărpineni”: 

Concluzia Comisiei: 

- Comuna Cărpineni(satul) nu are nici o atracție turistică și nu poate fi promovată în itineraul 

traseului turismului rural raional(cel puțin), deoarece nu are nimic dezvoltat în acest sens;  

- Fostele valori culturale(tradiții) /economice (colhozul, alte întreprinderi și instituții) sau distrus; 

- Memoria „vie” a acelor timpuri  se întîlnește tot mai rar; 

- Există  spații ce pot fi utilizate în scopuri de dezvoltare a infrastructurii necesare de promovare a 

agro- turismului rural; 

- Un prim obiectiv --  Reorganizarea clădirii cu nr. cadstral 5324204029.04 și a terenului aferent 

(în spatele clădirii) dată în folosință Asociației Obștești „Centrul pentru Conservare și Promovare 

a Valorilor Autentice Regionale” , pentru amplasarea Instituției Muzeale „Muzeul Cărpineni” și 

a Centrului de Creație/Artizanat  prin Contract de Comodat nr. 5301 /19/3414 din 12.02.19: 

a) Muzeu – primul nivel (concepție elaborată) 

b) Centru de artizanat- nevelul II, (stîngă, conceptul în proces de elaborare) 

c) Chiosc –magazin de suvenire, lucrări ai meșterilor populari (I nivel stînga) 

d) Hotel – nivelul II  (cu terasă); 

e) Curtea Țăranului – teren în spatele imobilului(conceptie elaborată)   

Președintele Comisiei: 

Țenu Tudor        _________ 

Votat:     Pro    Împotrivă 

Membrii Comisiei: 

- Țenu  Tudor    __________    ________ 

- Furdui Gheorghe __________    ________ 

- Tulbu Grigore  __________    ________ 

- Spânu Ion  __________    ________ 

- Teacă Pavel  __________    ________ 

 

Secretarul Comisiei ___________/Teacă Pavel/   
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(PROIECT) 

DECIZIA 
Nr. _____ din________ 2020 

 

„Cu privire la aprobarea Conceptului Complexului muzeal turistic al com. Cărpineni”.  

 În conformitate cu Legea Privind Administrația Publică Locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006,   

Legea 239 din 2008 privind transparența în procesul decisional, examinînd  Nota informativă a Asociației 

Obștești „Centrul pentru Conservare și Promovare a Valorilor Autentice Regionale”,  ținînd cont de 

Strategia de Dezvoltare durabilă a comunității,  Avizul pozitiv al  Comisiilor Consiliului Comunal 

Consiliul Comunei Cărpineni a DECIS:           

1.  Se aprobă conceptul Complexului muzeal-turistic al com. Cărpineni, prin: 

Reorganizarea clădirii nr.cadas. 5324204029.04 (proprietate publică)  și a terenului aferent (în 

spatele clădirii) în Complex muzeal –turistic, structurat: 

- Muzeul „Cărpineni” – primul nivel (concepție elaborată); 

- „Centru de creație/artizanat”- nevelul II, (concepție elaborată) 

- Chioșc-magazin de suvenire (anexă la imobil); 

- Hotelul „Cărpineni”  – nivelul II (dreaptă, studiu de fezabilitate) 

- Curtea Țăranului – terenul în spatele imobilului(conceptie elaborată, studiu de fezabilitate)  

2. Executarea Deciziei se pune în sarcina Primarului Ion Cărpineanu  în partenerit cu AO „Centru 

Pentru Conservare și Promovare a Valorilor Autentice Regionale”. 

3. Controlul executării deciziei se pune în sarcina Comisiei Activități economico-financiare, drept 

și disciplină; 

   

Președintele ședinței                               /                                     / 

 

Contrasemnează: 

Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni                          Victor Decuseară 


