
 

 

 

 

 
 

DECIZIE 
 

Din ___________2020        Nr_____ 

 

„Cu privire la examinarea cererii cetățeanului  Alerguș V.” 

 

Examinînd cererea parvenită la comisia Activități Economico - Financiară, 

Drept și Disciplină privind solicitarea instalării unui corp de iluminare stradală pe 

str. Ștefan Vodă 315; 

 În conformitate cu Legea Nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea 

administrative art. 4 alin. 1 lit. (d), alin. 3; Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală art. 14 alin. 2 lit. f, Avizul comisiei Activități 

Economico - Financiară, Drept și Disciplină, Consiliului local al comunei 

Cărpineni 

 

DECIDE: 

1. Acordarea a unei carcase și unui corp de iluminare LED din fondul de 

iluminare stradală  pentru instalarea iluminării stradale pe str. Ștefan Vodă 

315. 

2. Se pune în sarcina viceprimarului, d-lui Zaporojanu Victor acordarea a unei 

carcase și unui corp de iluminare LED din fondul de iluminare stradală  

pentru instalarea iluminării stradale pe str. Ștefan Vodă 315. 

3. Secretarul consiliului va remite decizia spre informare și executare 

viceprimarului, d-lui Zaporojanu Victor. 

4. Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei Activități 

Economico - Financiară, Drept și Disciplină. 

 

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 cetățeanului  Alerguș V.” 

 

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

Disciplină privind solicitarea instalării unui corp de iluminare stradală pe str. Ștefan Vodă 315; 

 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 POZITIV și recomandă Consiliului   adoptarea proiectului de decizie nr._____   

din  ________2020  „Cu privire la examinarea cererii cetățeanului  Alerguș V.” 

 

1. Acordarea a unei carcase și unui corp de iluminare LED din fondul de iluminare stradală  

pentru instalarea iluminării stradale pe str. Ștefan Vodă 315. 

2. Se pune în sarcina viceprimarului, d-lui Zaporojanu Victor acordarea a unei carcase și 

unui corp de iluminare LED din fondul de iluminare stradală  pentru instalarea iluminării 

stradale pe str. Ștefan Vodă 315. 

 

 

      Preşedintele Comisiei: Vînagă Ion ______________________ 

  Membrii Comisiei: Păduraru Dumitru ______________________ 

                                          Tulbu Anatolie ______________________ 

                                              Fodor Andrei______________________ 

                                       Chirinciuc Seghei______________________   

                                              Mandiș Sergiu______________________                        


