
  

PROCES-VERBAL NR.8 

25.05.2020                                                                                                                    CĂRPINENI 

 

AL ŞEDINŢEI COMISIEI AGRICULTURĂ, INDUSTRIE, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI 

AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

Total membri --   9 

Prezenţi           -- 8 

Absenți            - 1       / Alerguș A/ 

Invitaţi: Primarul com Cărpineni 

Specialist în Reglementări Funciare și Cadastru –      Vânaga Ioana 

ORDINEA DE ZI: 

1. Examinarea cererilor cetățenilor 

2. Avizarea chestiunilor propuse spre dezbateri la Consiliul Comunal Cărpineni de către 

Primarul com. Cărpineni  

 

 Sau examinat: 

 

Cererea nr. 118 din 06.05.2020 de la cet. Lungu Elena , 

              prin care se solicită schimbul de terenuri cel de pe lîngă casă cu un alt teren din extravilan  

AVIZ:   (iesire pe teren) 

Cererea nr. 102 din 23.03.2020 de la cet. Roșioru Gheorghe  

 Solicită arendarea unui teren 

AVIZ: POZITIV   

Cererea 101 din 13.03.2020 de la cet. Rotaru Feodora 

Se solicita defrișarea cotelor de viță de vie 

AVIZ : POZITIV 

Cererea nr. 97 din 06.03.2020 de la cet. Solonaru Gheorghe 

 cu privire la vinderea unei porțiuni de teren adiacent proprietății private 

AVIZ:       (iesire pe teren)  

Cererea nr. 100 din 13.03.2020 de cet. Cociu Petru  

 Se solicită defrișarea cotelor de viță de vie  



AVIZ: Pozitiv .   

Cererea nr. 92. Din 04.03.2020 de la cet. Luciac Feodosii 

cu privire la modificarea/ corectarea prenumelui în Titlu de proprietate 

Aviz : Pozitiv 

Cererea nr. 139 din 22.05.2020 de la cet./ familia Maimescu 

Cu privire la privatizarea terenului aferent casei de pe str.Șt. Vodă 139 , a construcțiilor și terenului de 

138 m.p. situat pe str. Șt.Vodă 137  

 AVIZ :  (iesire pe teren)   

Cererea nr. 140 din 22.05,2020 de la familia Maimescu 

 Se solicită privatizarea unui teren cu supr. 20 ari situat pe str. Constantin Stamati 

 AVIZ:  (iesire pe teren) 

Cererea nr. 141 din 22.05.2020 de la cet . Porubin Efimia  

Prin care se solicită intervenția APL în soluționarea conflictului dintre vecini 

AVIZ : ( iesire pe teren) 

Cererea nr. 138 din 21 .05.2020 de la cet. Colța Pavel 

 Solicitare teren în arendă cu supr. 1,5 ha pentru organizarea prisăcii 

AVIZ:   POZITIV   

Cererea nr. 125 din 14.05.2020  de la cet. Copăceanu Andrei  

                                                                                   Redirecționată Comisiei Economice-juridice 

Cererea nr. 195 din 20.05.2020 de la cet. Tulbu Igor 

Privind darea în locațiune a unui imobil proprietatea APL  

pentru organizarea producerii/ prelucrării laptelui de vaci și oi 

 AVIZ :  iesire in teren   

Cererea nr. 137 din 20.05.2020 Mahu Octavian 

Cu privire la organizarea unei stîni de oi 

AVIZ: POZITIV   

Cererea nr. 115 din 05.05.2020 de la cet. Sîrbu Petru 

  prin care se solicită arendarea terenului cu nr. cadastral 5324211152  

AVIZ :  iesire in teren 

Cererea nr.129 din 14.05.2020 de la cet. Balancov Sergiu 

 prin care se solicită schimbarea modului de folosință a terenurilor agricole --pt. livadă 

AVIZ : POZITIV 

   Cererile au fost avizate cu  votul  majorității 

 

 

    II. Chestiuni înaintate de Primarul com .Cărpineni 

 

Chestiunea 1. 

Cu privire la lichidarea gunoiștii din sec. Bucos 

AVIZ:  POZITIV 

Chestiunea 2. 

Privind punerea în aplicare a taxei pe salubrizare în mărime de 8 lei, începînd cu 01.06.2020 



AVIZ:   POZITIV 

Chestiunea nr. 3  

Cu privire la organizarea unei gunoiști temporare prin: 

-  schimbarea destinației depozitului de deșeuri de grajd (platforma de fosta fermă sec.Bucos) în 

depozit de gunoi menajer. 

- Alocarea sumei de 89 mii lei din Fondul de rezervă, pentru construcția împrejmuirii la platformă 

AVIZ:  POZITIV 

Chestiunea 4 

Cu privire la transmiterea unor bunuri în gestiunea economică a Întreprinderii Municipale „Cărpineni – 

Servicii”; 

Aviz : POZITIV 

Chestiunea 5 

Cu privire la reparația „Izvorașului” de la întrarea în sat (din direcția s. Negrea) din surse extrabuget în 

mărime de 70 mii lei; 

AVIZ : POZITIV 

 

 NOTĂ: sa votat unanim 

 

 

 

     Președintele Ședinței     Tudor 

ȚENU 

 

     Secretar      Pavel TEACĂ 



 

PROCES-VERBAL NR. 9 

04.06.2020                                                                                                                    CĂRPINENI 

 

COMISIA  AGRICULTURĂ, INDUSTRIE, PROTECŢIA MEDIULUI 

 ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

Total membri --   9    

Prezenţi           -- 5 

Absenți:            - 3      / Alerguș A; Furdui Gh; Bucos Iulia/ 

Absent, motivat -1       /Tulbu Grigore/ 

Invitaţi: -      primarul com Cărpinen 

- specialist în Reglementări Funciare și Cadastru –  Nunu Nicolae 

Preşedintele Comisiei:Ţenu Tudor 

ORDINEA DE ZI: 

1. Examinarea cererilor cetățenilor în teritoriu; 

2. Avizarea proiectelor de Decizii. Luare act de Notele informative ale Primarul com. 

Cărpineni, dl I. Cărpineanu 

 

 Sau examinat: 

 

I. Examinare cererilor în teren 

 

Cererea nr. 146 din 29.05.2020 de la cet. Maimescu Sava, 

              prin care se solicită demolarea casei procurate (anexă contract de vînzare – cumpărare) 

AVIZ:  Pozitiv 

Cererea nr.97 din 06.03.2020 de la cet. Solonaru Gheorghe  

 Solicită procurarea unei porțiuni de teren, pentru consolidarea malului rîpei adiacente proprietății 

AVIZ: POZITIV   

Cererea nr.118 din 06.05.2020 de la cet. Lungu El. 

Prin care se solicita schimbul terenului din intravilan (lîngă casă)  cu un teren agricol din extravilan  

AVIZ : NEGATIV 



 

Cererea nr. 195 din 20.03.2020 de la cet. Tulbu Igor 

 cu privire la darea în locatiune a unui imobil, în scopuri de producere 

AVIZ:  POZITIV  

Cererea nr. 205 din 29.05.2020 de cet. Sobol Angela 

 Se solicită  darea în locațiune a unui imobil pentru organizarea producerii/ procesării cerialelor  

AVIZ: Pozitiv .   

Cererea nr. 153 din 02 .06.2020 de la cet. Tabăra Alexandru 

 Se solicită în locațiune spațiu de producere și utilaj de morărit 

AVIZ: POZITIV   

II. Examinare cereri/Note informative 

Cererea nr. 144 din 29.05.2020 de la cet. Tabara Alexandru 

prin care se solicită  schimbarea destinației atelierului de altoit  nr. cadastral 5324205154.03(fostul 

garaj) în secție de procesare și ambalare  

AVIZ : POZITIV 

Crererea nr.142 din 25.05.2020 de la cet. Sîrbu Grigore 

 prin care se solicită în arendă o prțiune de teren de 0,30 ha din bunul 5324521498 pt.stîna 

AVIZ :    ---  ieșire în teren  

Cererea 155 din 03.06.2020 de la cet . Bumbu C-t 

 Solicită în arendă terenul cu nr. 53245110152 

AVIZ:  --iesire in teren 

Cererea nr.159 din03.06.2020 de cet. Moraru Ștefan  

 Procurarea unei porțiuni de teren din bunul cu nr. cad. 53242052535, adiacent proprietății private 

AVIZ: --ieșire în teren 

Cererea nr. 160 din 03.06.2020 de la cet. Moraru Ștefan 

 Solicită procurarea unui teren agricol nr. 5324108301 adicent proprietăților agricole private 

AVIZ: POZITIV 

Cererea nr. 154 din 02.06.2020 de la cet. Robu Aurel 

 Se solicita darea în arendă iazului din regiunea „Seliște” bun imobil teren nr. 5324324.094 

AVIZ: POZITIV   

Cererea nr. 155 din 02.06.2020 de la cet. Colța Andrei 

 Procurarea unui teren degradat adiacent proprietății private 

AVIZ :  ieșire în teren 

 

Luînd act de notele informative ale Primarului dl Ion Cărpineanu cu privire la activele neutilizate, 

proprietatea APL și posibilitatea  locatării acestora în cadrul unor proiecte de dezvoltare a businesului 

local, cu referință  la cererile cetățenilor, Comisia a acceptat darea în locațiune a acestor bunuri. 

     Președintele Ședinței     Tudor ȚENU 

 

     Secretar      Pavel TEACĂ 



 

PROCES-VERBAL NR. 10 

08.06.2020                                                                                                                    CĂRPINENI 

 

COMISIEI AGRICULTURĂ, INDUSTRIE, PROTECŢIA MEDIULUI 

 ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

Total membri --   9    

Prezenţi           -- 5 

Absenți:            - 3      / Alerguș A; Furdui Gh; Spînu Ion; Tulbu Gr. / 

Invitaţi: -       

- specialist în Reglementări Funciare și Cadastru –  Nunu Nicolae 

Preşedintele Comisiei:Ţenu Tudor 

ORDINEA DE ZI: 

1. Examinarea cererilor cetățenilor pe teren; 

2. Avizarea cererilor cetățenilor 

3. Avizarea proiectelor de Decizii propuse de ing. cadastru  

4. Din oficiu (initiative ale membrilor Comisiei)  

 

 Sau examinat: 

 

I. Examinare cererilor în teren 

 

Cererea nr. 115 din 05.05.20 (ex.25.05.20) Sîrbu Petru 

              prin care se solicită arendarea unui teren  

AVIZ:  Negativ 

Solicitarea de reexaminare a Deciziei nr.01/014.47 din 07.03.2017 „Cu privire la examinarea cererii SRL 

„Agroluxtur” reprezentat de Roșioru Alexandru 

 prin care sa reziliat Contractul de arendă nr.2 din 17.08.2015 și urma sa se formeze 2 bunuri  

AVIZ: POZITIV   

Cererea nr. 142 din 25.05.2020 (ex. 04.06.2020) Sîrbu Grigore 

Prin care se solicita arendarea unei porțiuni de teren din extravilan  

AVIZ : NEGATIV 



 

 

 

Cererea nr. 155 din 03.06.20 cet. Bumbu Constantin  

 cu privire la arendarea unui teren 

AVIZ:  Negativ 

Cererea nr. 159 din 03.06.2020 Moraru Ștefan 

 Prin care  se solicită cumpărarea unui teren adiacent proprietății private  

AVIZ: Pozitiv .   

Cererea nr. 155 din 02 .06.2020 de la cet. Colța Andrei 

 Se solicită cumpărarea unui teren adiacent proprietății private (casă) 

AVIZ: POZITIV   

 

II. Examinare cereri 

Cererea nr. 132 din 18.05.20 Badea Veaceslav 

prin care se solicită  schimbarea  modului de folosință a terenurilor proprietate privată „sub plantații”  

AVIZ : POZITIV 

 

                     III.  Avizarea Cestiunilor înaintate de ing. cadastru 

 

Chestiunea 1. Proiect de Decizie „Cu privire la defrișarea unor terenuri plantate cu viță de vie” 

 Conform anexei și avizurilor pe fiecare cerere separat 

AVIZ: POZITIV 

IV. Ințiativa membrilor  Comisiei 

1. Cu privire la stabilirea indemnizației de ședință a aleșilor locali 

AVIZ: Pozitiv 

2. Cu privire la alocarea de resurse 

AVIZ: Pozitiv 

 

    

 

 

     Președintele Ședinței    Tudor ȚENU 

 

     Secretar      Pavel TEACĂ 



 

 

PROCES-VERBAL NR. 11 

11.06.2020                                                                                                                    CĂRPINENI 

 

COMISIEI AGRICULTURĂ, INDUSTRIE, PROTECŢIA MEDIULUI 

 ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

Total membri --   9    

Prezenţi           -- 5 

Absenți:            - 3      / Alerguș A; Furdui Gh; Spînu Ion; Deminet Serg. / 

Invitaţi: -       

- specialist în Reglementări Funciare și Cadastru –  Nunu Nicolae 

Preşedintele Comisiei:Ţenu Tudor 

ORDINEA DE ZI: 

1. Avizarea proiectelor de Decizii propuse de inginerul cadastru  

2. Ieșire în teren 

  

 

 Sau examinat: 

 

Proiecte de Decizii 

1. Cu privire la schimbarea modului de folosință a unor terenuri 

Aviz : pozitiv 

2. Cu privire la formarea și înregistrarea bunurilor imobile prin separare 

Aviz: pozitiv 

3. Cu privire la darea în arendă prin licitație a unor terenuri proprietatea APL 

Aviz: pozitiv 

4. Cu privire la Vînzarea prin licitație cu strigare a unor bunuri imobile; 

Aviz: pozitiv 

5. Cu privire la formarea și delimitarea bunurilor imobile; 



Aviz: pozitiv 

6. Cu privire la defrișarea unor terenuri plantate cu viță de vie 

Aviz: pozitiv 

      II. Ieșire în teren 

 

1. La cet. Butnaru (malul rîpei) din nr. 53242052462 o porțiune de 0.015 ha 

2. La fosta brigadă de tractoare (N.Nunu) arenda terenului adiacent cotelor valorice  

 

 

     Președintele Ședinței    Tudor ȚENU 

 

     Secretar      Pavel TEACĂ 


