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DECIZIE 

  

     Nr .                                      din  

 
„Cu privire la aprobarea planului activităților de interes comunitar pentru anul 2020” 

 
 

În baza Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală 

art.14, a Legii pentru modificarea și complectarea Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire 

la ajutorul social cap.III(2), art.15(2), a Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008 

Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social  

 

Consiliul comunal Cărpineni D E C I D E: 

 

1.Se aprobă planul activităților de interes comunitar pentru șomerii înregistrați la agenția 

teritorială pentru ocuparea forței de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social 

din comuna Cărpineni pentru anul 2020.(Anexa 1) 

 

2. Se împuternicește viceprimarul comunei Cărpineni, Dnul Victor Zaporojan ca planul 

aprobat să fie revizuit, la necesitate, pe parcursul anului curent. 

 

3. Responsabilitatea pentru  prezentarea lunară a informației către stuctura teritorială de 

asistență socială cu privire la lista persoanelor care au prestat/au refuzat prestarea/nu au 

îndeplinit activitățile de interes comunitar sau au refuzat semnarea acordului cu privire la  

efectuarea activităților de interes comunitar și îndeplinirea p.III din prezenta decizie, se pune 

în sarcina dnei Feraru Silvia. 

 

           4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului comunei.  

 
 

 

Președintele ședinței         

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni      Victor DECUSEARĂ 
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Anexa nr. 1 

La proiectul de decizie a Consiliului Local Cărpineni 

Nr. ____din _____________2020 

 

 

Planul activităților de interes comunitar pentru șomerii înregistrați la agenția teritorială 

pentru ocuparea forței de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social din comuna 

Cărpineni pentru anul 2020 

 

1. Crearea și întreținerea zonelor verzi. 

2. Activități de salubrizare a: 

- Străzilor centrale și a teritoriului eferent ecestor străzi; 

- Parcului din preajma grădiniței „Andrieș”; 0,3 ha, nr. Cadastral 53242031410; 

nr.53242031113, 0,72ha; 

- Parcului central din preajma pieței industriale; nr. Cadastral 53242031104, 17ha 

- Parcului memorial; 

- Cimitirilor și teritoriile aferente cimitirilor; 

- Teritoriilor stațiilor de autobuse de pe teritoriul satului; 

- Teritoriul aferent gunoiștei de lîngă cimitirul nou; 

- Teritoriului din preajma primăriei, instituțiilor de învățămînt, casei de cultură din s. 

Cărpineni; 

- Teritoriile din preajma instituției de învățămînt și terenului de joacă  din s. Horjești; 

- Teritoriul aferent gunoiștei comunitare; 

- Terenurile aferente din preajma podurilor central, nr. Cadastral 5324206645, 0,70ha 

- Terenul aferent din preajma spitalului nr. Cadastral 53242052484; 

- Terenul aferent din preajma fostului garaj al colhozului, nr. Cadastral 5324205249 

 

3. Lucrări de curățare a zăpezii din preajma instituțiilor de învățămînt, primăriei și instituțiilor 

de menire social culturală de pe teritoriul s. Cărpineni  

4. Cosirea ierbii de pe teritoriile aferente instituțiilor de menire educațională, socială și  

culturală, teritoriilor aferente străzilor centrale, parcurilor de pe teritoriul com. Cărpineni. 


