
 

 

 

 

 

 

       DECIZIE 

Nr.02/...        din ..... martie 2020 

„Cu privire la modificarea Deciziei Nr.02/23 din 19 decembrie 2020  „Cu privire la alocarea 

imobilelor cu numerele cadastrale 5324203042.03 și 5324203042.05 și a echipamentului de 

prelucrare a cerealelor pentru implementarea proiectului „Sporirea capacității mediului de afaceri 

prin mărirea lanțului valoric al produselor locale din comuna Cărpineni, r. Hâncești” 

 

Examinînd informația primarului privind modificarea Deciziei Nr.02/23 din 19 

decembrie 2020  „Cu privire la alocarea imobilelor cu numerele cadastrale 5324203042.03 și 

5324203042.05 și a echipamentului de prelucrare a cerealelor pentru implementarea proiectului 

„Sporirea capacității mediului de afaceri prin mărirea lanțului valoric al produselor locale din 

comuna Cărpineni, r. Hâncești”; 

În conformitate cu Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 art.14 alin.2 lit.(b, d), 

Consiliul comunei Cărpineni DECIDE: 

1.Se modifică DeciziaNr.02/23 din 19 decembrie 2020  „Cu privire la alocarea imobilelor cu 

numerele cadastrale 5324203042.03 și 5324203042.05 și a echipamentului de prelucrare a 

cerealelor pentru implementarea proiectului „Sporirea capacității mediului de afaceri prin 

mărirea lanțului valoric al produselor locale din comuna Cărpineni, r. Hâncești” 

2.Se modifică DeciziaNr.02/23 din 19 decembrie 2020  punctul Nr.1 cu conținutul: 

 Se alocă imobilele cu numerele cadastrale 5324203042.03 și 5324203042.05 și 

echipamentul de prelucrare a cerealelor pentru implementarea proiectului „Sporirea 

capacității mediului de afaceri prin mărirea lanțului valoric al produselor locale din 

comuna Cărpineni, r. Hâncești” 

cu următorul conținut: 

 Se alocă bunurile imobile cu numerele cadastrale: 5324203.042.01, 5324204.029.02, 

5324204.029.07 și echipamentul de prelucrare a cerealelor pentru implimentarea 

proiectului „Sporirea capacității mediului de afaceri prin mărirea lanțului valoric a 

produselor locale din comuna Cărpineni , rnl. Hîncești. 



 

 

3.Se modifică DeciziaNr.02/23 din 19 decembrie 2020  punctul Nr.1 care va avea următorul 

conținut: 

1).Se alocă bunurile imobile cu numerele cadastrale: 5324203.042.01, 5324204.029.02, 

5324204.029.07 și echipamentul de prelucrare a cerealelor pentru implimentarea 

proiectului „Sporirea capacității mediului de afaceri prin mărirea lanțului valoric a 

produselor locale din comuna Cărpineni , rnl. Hîncești. 

2). Executarea deciziei se pune în sarcina primarului comunei Cărpineni, Ion Cărpineanu. 

3). Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei Economică, Juridică, Drept și 

Disciplină. 

 

 

Președintele ședinței        

 

Contrasemnează: 

Secretarul  

consiliului comunei Cărpineni     Victor DECUSEARĂ 








