
 

 

 

 

 
 

DECIZIE 
 

Din ___________2020        Nr_____ 

 

„Cu privire la examinarea cererii parvenite de la cetățeana Drangoi Maria ” 

 

Examinînd cererea parvenită la comisia Activități Economico - Financiară, 

Drept și Disciplină din partea cetățenei Drangoi Maria privind acordarea unei 

locuințe pentru ea și cei 4 copii din motiv că nu are locuință stabilă și ar dori 

condiții mai bune pentru copii; 

 În conformitate cu Legea Nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea 

administrative; Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, 

Avizul comisiei Activități Economico - Financiară, Drept și Disciplină, Consiliului 

local al comunei Cărpineni 

 

DECIDE: 

1. Se respingere solicitarea pe motiv că  nu are  domiciliul în comuna 

Cărpineni, iar Primăria comunei Cărpineni nu dispune de o locuință care ar 

corespunde tuturor cerințelor. 

2. Secretarul consiliului va remite decizia spre informare și executare 

persoanelor vizate. 

 

 

 

 

Președintele ședinței           

 

  

 

Contrasemnează: 

Secretarul 

Consiliului comunei Cărpineni     Victor DECUSEARĂ 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

Comisia Activități Economico - Financiară, Drept și Disciplină 

  

AVIZ 

la proiectul de decizie nr._____   din  ________2020 

 

„Cu privire la examinarea cererii parvenite de la cetățeana Drangoi Maria ” 

 

Examinînd cererea parvenită la comisia Activități Economico - Financiară, Drept și 

Disciplină din partea cetățenei Drangoi Maria privind acordarea unei locuințe pentru ea și cei 4 

copii din motiv că nu are locuință stabilă și ar dori condiții mai bune pentru copii; 

În conformitate cu prevederile Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, în temeiul art.22 al al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

29.12.2006, precum şi în conformitate cu pct. 17, lit.(d) din Regulamentul privind constituirea şi 

funcţionarea Consiliului local Cărpineni, aprobat prin decizia Consiliului local nr. 01/04 din 

10.07.2015 Comisia de specialitate  

 

                 Avizează NEGATIV și recomandă Consiliului   adoptarea proiectului de decizie 

nr._____   din  ________2020 „Cu privire la examinarea cererii parvenite de la cetățeana 

Drangoi Maria ” 

 

 

1. Se respingere solicitarea pe motiv că  anu are  domiciliul ăn comuna Cărpinei iar 

Primăria comunei Cărpineni mu dispune de o locuință care ar corespunde tuturor 

cerințelor . 

 

      Preşedintele Comisiei: Vînagă Ion ______________________ 

  Membrii Comisiei: Păduraru Dumitru ______________________ 

                                          Tulbu Anatolie ______________________ 

                                              Fodor Andrei______________________ 

                                       Chirinciuc Seghei______________________   

                                              Mandiș Sergiu______________________                        


