
REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL HÂNCEȘTI

CONSILIUL COMUNAL CARPINENI

Comisia activități social- culturale, turism și culte
învățământ, protecție socială, sănătate publică și

muncă

PROIECT DE DECIZIE:  03.01

DIN: ---- 2020

                                                                                               

Cu privire la cererea nr.476 din 13.12.2019  de le cet. Bucos Efim 
privind acordarea ajutorului financiar  pentru participarea in 2019 la 
competiții republicane la lupte libere.                                             

           In  conformitate  cu Legea privind Administrația Publică Locală 
nr.436-XVI din.28.12.2006. Legea 768 din 02. 02 2000privind statutul 
alesului local ,Legea 239 din 2008 privind transparența in procesul 
decizional . 

           Comisia de specialitate  DECIDE : 

  1. De acordat: AVIZ NEGATIV. NU ȚINE DE COMPETENȚA COMISIEI.

   2. De redirecționat cererea comisiei financiare. 

Președintele comisiei :                                                                       
Calugăreanu  Vera 

Secretara comisiei :                                                                            Păpușă
Vera



REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL HÂNCEȘTI 

CONSILIUL COMUNAL CARPINENI

Comisia activități social- culturale, turism și culte
învățământ, protecție socială, sănătate publică și

muncă. 

Proiect   de   DECIZIE: 03/03

DIN :  ----.2020

         Cu privire la cererea  nr.35 din 23.01 2020 a Grupului  etno 
folcloric „Baștina” Cărpineni, conducător  Păpușă Vera, solicita 
ajutor financiar in suma de 1000 lei lunar pentru conducator 
muzical și necesitățile grupului.

       In 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 
in procesul decizional, Comisia de specialitate  DECIDE :

         1. De acordat: AVIZ POZITIV .  

         2.De propus  comisiei financiare spre aprobare .

         3 .Contabilului șef spre examinare.

                            

Președintele comisiei :                                                                       
Călugăreanu  Vera 

Secretarul comisiei :                                                                           
Păpușă Vera 



REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL HÂNCEȘTI 

CONSILIUL COMUNAL CARPINENI

Comisia activități social- culturale, turism și culte
învățământ, protecție socială, sănătate publică și

muncă

                                                     Proiect de DECIZIE: nr.03/02  

                                                 DIN: ---- 2020

                Cu privire la cererea nr. 45 din 29 .01. 2020  de la 
cet. Mihuță  Diana  s. Horjești  care cere ajutor financiar pentru 
micșorarea cheltuielilor  la plata pentru alimentarea copiilor la 
grădinița Horjești .

                 In 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 in procesul decizional  

                                     Comisia de specialitate,  DECIDE :

1. De acordat cererii : AVIZ NEGATIV. 
2. Nu se încadreaza în cadrul legal- nu ține de competența 

consiliului .
3. Recomandăm: De adresat la asistența sociala. 

Președintele comisiei :                                                                
Calugăreanu Vera

Secretarul comisiei :                                                                     
Păpușă    Vera



REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL HÂNCEȘTI 

CONSILIUL COMUNAL CARPINENI

Comisia activități social- culturale, turism și culte
învățământ, protecție socială, sănătate publică și

muncă 

Proiect de DECIZIE: 03/04 

                                                        DIN: ---.2020               
Cu privirea la  cererea 31 din  21.01. 2020 a unui grup 
de cetățeni de pe str. Gagarin, care cer verificarea 
schimbării  numerelor blocurilor  9,11,13.

           In  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 in procesul 
decizional, comisia de specialitate  

DECIDE:

   

1. De acordat  cererii:  AVIZ POZITIV  .
2. Să se creeze o comisie specială. Organul cadastral  al primăriei 

Cărpineni  să efectueze  atribuirea numerelor corecte a imobilelor  și
adresei cetățenilor vizați in cerere, dacă este cazul.

3. Organul cadastral local să inștiințeze cetățenii vizați in cerere 
despre atribuirea corectă a adreselor obiectelor nominalizate.

Presedintele comisiei :                                                                                  
Călugăreanu  Vera 

Secretarul comisiei :                                                                                      
Păpușă      Vera 


