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CONSILIUL  COMUNAL CĂRPINENI 

COMISIA  AGRICULTURĂ,  INDUSTRIE,  PROTECŢIA MEDIULUI                                   

ŞI  AMENAJAREA TERITORIULUI 

  

     AVIZ 

      din 11.06.2020 

 

                  la proiectul de decizie nr. _______ din ___________2020 „Cu privire la defrișarea unor 

terenuri plantate cu viță de vie” 

 În conformitate cu Legea Privind Administrația Publică Locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006; 

Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor Nr. 91-XVI  din  05.04.2007;   Legea 

Cadastrului Bunurilor Imobile  Nr.1543-XIII  din 25 februarie 1998, in baza Cererilor cetățenilor, privind 

solicitarea de a defrișa cotele de viță de vie, luînd act de informația specialistului relații funciare și 

cadastru, Comisia 

            AVIZEAZĂ: Pozitiv și propune Consiliului Local Cărpineni: 

Adoptarea proiectului de decizie nr. ______ din _____________ 2020  

„Cu privire la defrișarea unor terenuri plantate cu viță de vie” 

Concluziile Comisiei 

- Bunurile imobile terenuri nr. 5324513156; ...513122; 

...513107;..513141;...513142;..513143;..513124;..513109; 

..513100;..513104;...513127;..513105;..513097;..513159;..513161;..513138;.. 513101; 

513108;..513098;..513103;..513011;..513165;..513166;..513118;..513123;..309085;..501064;.. 

503106;..503107;..504040;..309082;..501130;..501131;..309119;..309120---ternuri plantate cu 

viță de vie urmează a fi defrișate și utilizate pentru alte culturi agricole; 

- Suprafețele sunt în pârloagă; 

 

Președintele Comisiei: 

Țenu Tudor        _________ 

 

Votat:     Pro    Împotrivă 

Membrii prezenți ai Comisiei: 

- Țenu  Tudor    __________    ________ 

- Teacă Pavel  __________    ________ 

- Bucos Iulia  __________    ________ 

- Demineț Sergiu __________    ________ 

- Tulbu Oleg  __________    ________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DECIZIA 

 

      nr. 01/......  din .................... 2020 

 

 

 

Cu privire la defrișarea unor terenuri plantate cu viță de vie 

 

În conformitate cu  Legea Nr. 436-XVI din 28.12.2006 ”privind 

Administrația Publică Locală”, Legea  Nr. 1543-XIII din 25.04.2007, în 

baza cererilor depuse de cetățeni, avînd în vedere avizul Comisiei 

Agricultură, Industrie, Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului. 

 

Consiliul Comunei Cărpineni a DECIS: 

1. Să permită defrișarea parcelelor plantate cu viță de vie conform 

anexei nr.1 

2. Executarea prezentei decizii este pusă în sarcina specialistului în 

relații funciare și cadastru.  

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei 

Agricultură, Industrie, Protecția Mediului și Amenajarea 

Teritoriului. 

 

S-A VOTAT:         Pentru-             Abținut-          Împotrivă- 

 

Președintele ședinței 

 

Contrasemnează: 

Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni   Victor Decuseară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Anexa Nr.1  

la decizia Nr.   /...... din .................2020 

 

Lista   

         Terenurilor cu plantații multianuale care urmează a fi defrișate. 

 

                                       

Președintele ședinței 

 

Contrasemnează: 

Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni   Victor Decuseară 

 

  Executor: 

Specialist în relații funciare și cadastru 

                     --------------------------- 

Primarul comunei Cărpineni 

Ion Cărpineanu 

Coordonat:  

Specialist în relații funciare și cadastru 

    __________________ 

            (semnătura) 

 

№ Numărul cadastral Numele prenumele 

proprietarului 

1.  5324513156,513122,513107, 

513141,513142,513143, 

513124,513109,513100, 

513104,513127,513105, 

513097,513159,513161, 

513138,513101,513108, 

513098,513103,513011, 

513165,513166,513118 

513123 

 

GȚ Mihail Burcă 

2.  5324309085 Novițchi Efrosinia 

3.  5324501064 Caraman Dumitru 

4.  5324503106,5324503107 Baltă Sergiu 

5.  5324504040 Macari Irina  

6.  5324309082                                     Burca Liliana 

7.  5324501130, 5324501131 Nacu Efrosenia 

8.  5324309119,5324309120 Grosu Cristina                                     

9.  5324518123,5324518127,5324517101, 

5324517095                

Curcudel Nicolai 



 

 

 

 

 

     

CONSILIUL  COMUNAL CĂRPINENI 

COMISIA  AGRICULTURĂ,  INDUSTRIE,  PROTECŢIA MEDIULUI                                   

ŞI  AMENAJAREA TERITORIULUI 

  

     AVIZ 

      din 11.06.2020 
 

                  la proiectul de decizie nr. _______ din ___________2020 „Cu privire la darea în 

arendă prin licitatie a unor terenuri proprietatea APL” 

 

 În conformitate cu Legea Privind Administrația Publică Locală Nr. 436-XVI din 

28.12.2006; Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor Nr. 91-

XVI  din  05.04.2007;   Legea Cadastrului Bunurilor Imobile  Nr.1543-XIII  din 25 februarie 1998,  

luînd act de informația specialistului relații funciare și cadastru , dl Nunu Nicolae, Comisia 

            AVIZEAZĂ: Pozitiv și propune Consiliului Local Cărpineni: 

 

Adoptarea proiectului de decizie nr. ______ din _____________ 2020  

„Cu privire la darea în arendă prin licitatie a unor terenuri proprietatea APL ” 

Concluziile Comisiei 

- Bunurile imobile terenuri nr. 5324205004 (5,446 ha)și 5324114253 (4 ha) mod de 

folosință – agricol, pot fi date în arendă pe un termen de max 25 ani; 

 

Președintele Comisiei: 

Țenu Tudor        _________ 

 

Votat:     Pro    Împotrivă 

Membrii prezenți ai Comisiei: 

- Țenu  Tudor    __________    ________ 

- Teacă Pavel  __________    ________ 

- Bucos Iulia  __________    ________ 

- Demineț Sergiu __________    ________ 

- Tulbu Oleg  __________    ________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

   DECIZIA PROIECT 

nr. ........ din..... .................. 2020 

 

Cu privire la darea în arendă prin licitaţie „cu strigare” a unor terenuri 

proprietate APL Cărpineni 

Luînd în considerație necesitatea asigurării valorificării eficiente a 

terenurilor din rezerva primăriei, în temeiul art. 5 din Legea nr. 198-XV 

din 15.05.2003 cu privire la arenda în agricultură, a art. 14 alin. (2) lit. 

d), art. 19 alin. (4) şi art.77 alin. (5) din Legea nr. 436-XVI din 

28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, și a Regulamentului 

cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008, Avînd în vedere 

avizul Comisiei Agricultură, Industrie, Protecția Mediului și Amenajarea 

Teritoriului. 

 

                 Consiliul local Căpineni DECIDE:   

1. Se permite scoaterea la licitaţie publică pentru darea în arendă fără 

drept de privatizare următoarele terenuri proprietate APL Cărpineni: 

 

Amplasare

a 

Suprafa

ța (ha) 

Număr 

cadastral 

destinația Termen

ul de 

arendă 

Prețul 

inițial 

de  

arendă 

Fosta 

brigadă de 

tractoare 

5,446 5324205004 Agricol 

 

1 4100 

reg. Topor 4,00 5324114253 

PA25 

agricol 25 3000 

 

2. Primarul/ Subdiviziunea responsabilă____________(fie se indică numele 

concret al persoanei responsabile) va asigura pregătirea documentaţiei 

necesare și va organiza licitaţia în conformitate cu legislaţia.  

3. Primarul va încheia cu cîștigătorul licitaţiei contractul de arendă 

conform legislaţiei.  

4. Plata impozitului funciar se va achita de către arendaș.  

5. Controlul îndeplinirii prezentei decizii va fi asigurat de 

către______________ (se indică numele şi funcţia persoanei responsabile).  



Președintele ședinței 

Contrasemnează: 

Secretarul 

Consiliului comunei Cărpineni    Victor Decuseară 

 

Anexa la decizia Consiliului ___________  nr. ____ din________  

 PLANUL LOTULUI  

Executor: 

Specialist în relații funciare și cadastru 

Primarul comunei Cărpineni 

Ion Cărpineanu 

Coordonat:  

Specialist în relații funciare și cadastru 

    __________________ 

      (semnătura) 

 



 

 

 

 

 

     

CONSILIUL  COMUNAL CĂRPINENI 

COMISIA  AGRICULTURĂ,  INDUSTRIE,  PROTECŢIA MEDIULUI                                   

ŞI  AMENAJAREA TERITORIULUI 

  

     AVIZ 

      din 11.06.2020 

 
                  la proiectul de decizie nr. _______ din ___________2020 „Cu privire la formarea și 

înregistrarea bunurilor imobile prin separare” 

 

 În conformitate cu Legea Privind Administrația Publică Locală Nr. 436-XVI din 

28.12.2006; Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor Nr. 91-

XVI  din  05.04.2007;   Legea Cadastrului Bunurilor Imobile  Nr.1543-XIII  din 25 februarie 1998,  

luînd act de informația specialistului relații funciare și cadastru , dl Nunu Nicolae, Comisia 

            AVIZEAZĂ: Pozitiv și propune Consiliului Local Cărpineni: 

 

Adoptarea proiectului de decizie nr. ______ din _____________ 2020  

„Cu privire la formarea și înregistrarea bunurilor imobile prin separare” 

 

Concluziile Comisiei 

- Bunurile imobile terenuri cu nr. cadastrale ------se separă: 

- Din bunul 53242052497 se separă 0,015ha; 

- Din bunul 532420524977 se separă 0,96 ha; 

 

Președintele Comisiei: 

Țenu Tudor        _________ 

 

Votat:     Pro    Împotrivă 

 

Membrii prezenți ai Comisiei: 

 

- Țenu  Tudor    __________    ________ 

- Teacă Pavel  __________    ________ 

- Bucos Iulia  __________    ________ 

- Tulbu Grigore  __________    ________ 

- Tulbu Oleg  __________    ________ 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

DECIZIA 

 

      nr. 01/......  din .................... 2020 

 

 

”Cu privire la formarea și înregistrarea bunurilor imobile prin separare” 

 

Examinînd informația comisiei Agricultură, Industrie, Protecția Mediului și 

Amenajarea Teritoriului privind formare bunurilor și înregistrarea lor. 

În conformitate cu Codul Funciar art. 11. Legea Nr. 436-XVI din 28.12.2006 

”privind Administrația Publică Locală art.14”, Legea Nr. 1543-XIII din 

25.04.2007 ”cu privire la cadastrul bunurilor imobile”, Legea Nr.354 din 

20.10.2004 ”cu privire la formarea bunurilor imobile”, Legea Nr.435 din 

28.12.2006 art.4 cu privire la descentralizarea administrativă, Legea privind 

terenurile proprietate publică și delimitarea lor, nr.91-XVI din 05.04.2007 art.5.                   

Legea nr.121-XVI privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, 

Legea privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități a 

administrației publice central și locale nr.317-XVdin 18.07.2003,luînd în 

considerație dosarul tehnic de formare a bunului imobil prin separare, avînd în 

vedere avizul Comisiei Agricultură, Industrie, Protecția Mediului și Amenajarea 

Teritoriului. 

 

Consiliul Comunei Cărpineni DECIDE:  

1. Se aprobă formarea prin separare a unui bun imobil cu suprafață de 

0,015ha din bunul imobil înregistrat cu numărul cadastral 53242052497, supr. 

9,700 ha cu destinația alte terenuri neproductive, ce se află în intravilanul com. 

Cărpineni, proprietate  APL  

2. Executarea prezentei decizii este pusă în sarcina specialistului în relații 

funciare și cadastru. 

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei 

Agricultură,Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului 
 

    

 

Președintele ședinței 

 

Contrasemnează: 

Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni   Victor Decuseară 
 

 



 

 

 

 

 

  Executor: 

Specialist în relații funciare și cadastru 

 

Primarul comunei Cărpineni 

Ion Cărpineanu 

Coordonat:  

Specialist în relații funciare și cadastru 

 

    __________________ 
            (semnătura) 

 



 

 

 

 

 

     

CONSILIUL  COMUNAL CĂRPINENI 

COMISIA  AGRICULTURĂ,  INDUSTRIE,  PROTECŢIA MEDIULUI                                   

ŞI  AMENAJAREA TERITORIULUI 

  

     AVIZ 

      din 11.06.2020 
 

                  la proiectul de decizie nr. _______ din ___________2020 „Cu privire la formarea și 

delimitarea bunurilor imobile” 

 În conformitate cu Legea Privind Administrația Publică Locală Nr. 436-XVI din 

28.12.2006; Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor Nr. 91-

XVI  din  05.04.2007;   Legea Cadastrului Bunurilor Imobile  Nr.1543-XIII  din 25 februarie 1998,  

luînd act de informația specialistului relații funciare și cadastru , dl Nunu Nicolae, Comisia 

            AVIZEAZĂ: Pozitiv și propune Consiliului Local Cărpineni: 

Adoptarea proiectului de decizie nr. ______ din _____________ 2020  

„Cu privire la formarea și delimitarea bunurilor imobile” 

Concluziile Comisiei 

- Delimitarea unei porțiuni de 0,015 ha din bunul imobil nr. 53242052462 

- Delimitarea 0,09 ha din și 53242052477  

- Delimitarea 3,0 ha din bunul cu nr.5342306322 

- Delimitarea 1,5 ha din bunul cu nr .5324107335.; 

 

Președintele Comisiei: 

Țenu Tudor        _________ 

 

Votat:     Pro    Împotrivă 

Membrii prezenți ai Comisiei: 

 

- Țenu  Tudor    __________    ________ 

- Teacă Pavel  __________    ________ 

- Bucos Iulia  __________    ________ 

- Demineț Sergiu __________    ________ 

- Tulbu Oleg  __________    ________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DECIZIA 

 
      nr. 01/......  din .................... 2020 

 

 

”Cu privire la formarea și delimitarea bunurilor imobile” 

 

Examinînd informația comisiei Agricultură, Industrie, Protecția Mediului și 

Amenajarea Teritoriului privind formare bunurilor și înregistrarea lor ; 

În conformitate cu art. 14 al Legii Nr. 436-XVI din 28.12.2006 ”privind 

Administrația Publică Locală”, Legea Nr. 1543-XIII din 25.04.2007 ”cu privire la 

cadastrul bunurilor imobile”, Legea Nr.354 din 20.10.2004 ”cu privire la 

formarea bunurilor imobile”, Legea Nr. 61 din 29.01.1999 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la formarea bunurilor imobile, avînd în vedere avizul 

Comisiei Agricultură, Industrie, Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului. 

 

Consiliul Comunei Cărpineni a DECIS: 

1. De a delimita o porțiune de teren cu suprafață de 0,015ha din terenul cu 

numărul cadastral 53242052462 care deține o suprafață de 2,2837 ha, se află în 

intravilanul com. Cărpineni, proprietate publică a APL, mod de folosință cale de 

comunicație. 

2. De a delimita o porțiune de teren cu suprafață de 0,09ha din terenul cu 

numărul cadastral 53242052477 care deține o suprafață de 9,2334 ha, se află în 

intravilanul com .Cărpineni, proprietate publică a APL, mod de folosință 

neproductiv. 

3. De a delimita o porțiune de teren cu suprafață de 3,00 ha din terenul cu 

numărul cadastral 5324306322 care deține o suprafață de 47,617 ha, se află în 

extravilanul com. Cărpineni, proprietate publică a APL, mod de folosință agricol. 

4. De a delimita o porțiune de teren cu suprafață de 1,50 ha din terenul cu 

numărul cadastral 5324107335 care deține o suprafață de 2,9822 ha,se află în 

extravilanul com. Cărpineni, proprietate publică a APL, mod de folosință agricol. 

5. Se solicită de la SCT Hîncești înregistrarea bunurilor imobile, nou formate 

a APL Cărpineni   

6. Executarea prezentei decizii este pusă în sarcina specialistului în relații 

funciare și cadastru. 

7. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei 

Agricultură, Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului 

 

S-A VOTAT:         Pentru-             Abținut-          Împotrivă- 

 



 

 

Președintele ședinței 

 

Contrasemnează: 

Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni   Victor Decusear 
 

 

 

 

 

  Executor: 

Specialist în relații funciare și cadastru 

Primarul comunei Cărpineni 

Ion Cărpineanu 

Coordonat:  

Specialist în relații funciare și cadastru 

    __________________ 
            (semnătura) 

 



 

 

 

 

 

     

CONSILIUL  COMUNAL CĂRPINENI 

COMISIA  AGRICULTURĂ,  INDUSTRIE,  PROTECŢIA MEDIULUI                                   

ŞI  AMENAJAREA TERITORIULUI 

  

     AVIZ 

      din 11.06.2020 

 
                  la proiectul de decizie nr. _______ din ___________2020 „Cu privire la schimbarea 

modului de folosință a unor terenuri” 

 În conformitate cu Legea Privind Administrația Publică Locală Nr. 436-XVI din 

28.12.2006; Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor Nr. 91-

XVI  din  05.04.2007;   Legea Cadastrului Bunurilor Imobile  Nr.1543-XIII  din 25 februarie 1998,  

luînd act de informația specialistului relații funciare și cadastru , dl Nunu Nicolae, Comisia 

            AVIZEAZĂ: Pozitiv și propune Consiliului Local Cărpineni: 

 

Adoptarea proiectului de decizie nr. ______ din _____________ 2020  

„Cu privire la schimbarea modului de folosință a unor terenuri ” 

Concluziile Comisiei 

- Bunurile imobile terenuri agricole proprietăți private nr. 5324104303;...104304; 

...2031535; ....106015;...106013; ...106014; ..314120; ...314121; ...314139;..314143; 

314147; ...314 148 se schimba ca mod de folosință sub plantatii multianuale; 

- Bunul 5324301197 din domeniul public în domeniul privat al APL; 

- Terenurile rezervate pt.loturi de casă 53242031430; ...2031431; ...2031433; - înregistrate 

ca terenuri cu mod de folosință agricol – în terenuri cu mod de folosință sub construcții 

- Terenuri neproductiv cu nr. 5324521481 în teren cu mod de folosință agricol  

Președintele Comisiei: 

Țenu Tudor        _________ 

 

Votat:     Pro    Împotrivă 

 

Membrii prezenți ai Comisiei: 

- Țenu  Tudor    __________    ________ 

- Teacă Pavel  __________    ________ 

- Bucos Iulia  __________    ________ 

- Tulbu Grigore  __________    ________ 

- Tulbu Oleg  __________    ________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

Proiect 

 

DECIZIA 

 

Nr________din___________2020 

 

 

Cu privire la modificarea, aprobarea și înregistrarea 

unor bunuri imobile.  

  

  În conformitate cu art.14 al Legii Nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

Administrația Publică Locală, Legea nr.91-XVI din 05.04.2007”, privind terenurile 

proprietate publică și delimitarea lor”, Legea nr. 1543 –XIII din 25.04.2007 “cu 

privire la cadastrul bunurilor imobile”, Legea nr.61 din 29.01.1999 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la formarea bunurilor imobile, Avînd în 

vedere avizul Comisiei Agricultură, Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului; 

 

                       Consiliul  Local Cărpineni Decide: 

 

             1.Se modifică modul de folosință a ternului cu nr. cadastral 5324104303 

suprafața de 1,5399ha din teren agricol destinat pentru creșterea cerealelor în teren 

agricol cu plantații multianuale.  

             2.Se modifică modul de folosință a ternului cu nr. cadastral 5324104304 

suprafața de 1,5399ha din teren agricol destinat pentru creșterea cerealelor în teren 

agricol cu plantații multianuale. 

             3.Se modifică modul de folosință a ternului cu nr. cadastral 53242031535 

suprafața de 26,8432ha din teren agricol destinat pentru creșterea cerealelor în 

teren agricol cu plantații multianuale. 

             4. Se modifică modul de folosință a ternului cu nr. cadastral 5324106015 

suprafața de 0,771ha din teren agricol destinat pentru creșterea cerealelor în teren 

agricol cu plantații multianuale. 

             5.Se modifică modul de folosință a ternului cu nr. cadastral 5324106013 

suprafața de 1,9273ha din teren agricol destinat pentru creșterea cerealelor în teren 

agricol cu plantații multianuale. 

             6.Se modifică modul de folosință a ternului cu nr. cadastral 5324106014 

suprafața de 1,9276ha din teren agricol destinat pentru creșterea cerealelor în teren 

agricol cu plantații multianuale. 

             7. Se modifică destinația ternului cu nr. cadastral 5324301197 suprafața de 

1,8735ha din teren agricol cu domeniul public în teren agricol cu domeniul privat. 



             8.Se modifică modul de folosință a ternului cu nr. cadastral 5324314120 

suprafața de 1,2108ha din teren agricol destinat pentru creșterea cerealelor în teren 

agricol cu plantații multianuale. 

             9.Se modifică modul de folosință a ternului cu nr. cadastral 5324314121 

suprafața de 1,2108ha din teren agricol destinat pentru creșterea cerealelor în teren 

agricol cu plantații multianuale. 

             10. Se modifică modul de folosință a ternului cu nr .cadastral 5324314139 

suprafața de 1,2105ha din teren agricol destinat pentru creșterea cerealelor în teren 

agricol cu plantații multianuale. 

             11. Se modifică modul de folosință a ternului cu nr. cadastral 5324314143 

suprafața de 1,2110ha din teren agricol destinat pentru creșterea cerealelor în teren 

agricol cu plantații multianuale. 

             12. Se modifică modul de folosință a ternului cu nr. cadastral 

5324314147suprafața de 1,2105ha din teren agricol destinat pentru creșterea 

cerealelor în teren agricol cu plantații multianuale. 

             13. Se modifică modul de folosință a ternului cu nr. cadastral 5324314148 

suprafața de 1,2108ha din teren agricol destinat pentru creșterea cerealelor în teren 

agricol cu plantații multianuale. 

             14. Se modifică modul de folosință a ternului cu nr. cadastral 

53242031430 suprafața de 2,4372ha din teren agricol în teren pentru construcții. 

             15. Se modifică modul de folosință a ternului cu nr. cadastral 

53242031431 suprafața de 3,0713ha din teren agricol în teren pentru construcții. 

             16. Se modifică modul de folosință a ternului cu nr. cadastral 

53242031433 suprafața de 1,9368 ha din teren agricol în teren pentru construcții. 

             17. Se modifică modul de folosință a ternului cu nr. cadastral 5324521481 

suprafața de 88,4143ha din terenuri neproductive în terenuri agricole. 

             18. Se solicită de la SCT Hîncești înregistrarea bunurilor imobile. 

             19.Executarea prezentei decizii este pusă în sarcina specialistului în relații  

                funciare și cadastru. 

             20.Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei 

Agricultură, Industrie, Protecția Mediului și Amenajarea Teritoriului. 

 

 

               Președintele ședinței 

 

               Contrasemnează: 

               Secretarul 

               Consiliului c. Cărpineni                          Victor Decuseară 



 

 

 

 

 

     

CONSILIUL  COMUNAL CĂRPINENI 

COMISIA  AGRICULTURĂ,  INDUSTRIE,  PROTECŢIA MEDIULUI                                   

ŞI  AMENAJAREA TERITORIULUI 

  

     AVIZ 

      din 11.06.2020 
 

                  la proiectul de decizie nr. _______ din ___________2020 „Cu privire la vânzarea 

prin licitatie „cu strigare„ a bunurilor imobile proprietatea APL Cărpineni” 

 În conformitate cu Legea Privind Administrația Publică Locală Nr. 436-XVI din 

28.12.2006; Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor Nr. 91-

XVI  din  05.04.2007;   Legea Cadastrului Bunurilor Imobile  Nr.1543-XIII  din 25 februarie 1998,  

luînd act de informația specialistului relații funciare și cadastru , dl Nunu Nicolae, Comisia 

            AVIZEAZĂ: Pozitiv și propune Consiliului Local Cărpineni: 

Adoptarea proiectului de decizie nr. ______ din _____________ 2020  

„Cu privire la formarea și înregistrarea bunurilor imobile prin separare” 

 

Concluziile Comisiei: pot fi scoase la licitație următoarele bunuri: 

- bunul 5324201006 supr. 0,368 ha – mod de folosință agricol ; 

- bunul 5324521484 sup. 0,0125 ha – agricol; 

- bunul 5324521498 supr. 7,2158 – agricol; 

- bunul 5324108301 supr 1,1868  ha - agricol; 

 

Președintele Comisiei: 

Țenu Tudor        _________ 

 

Votat:     Pro    Împotrivă 

 

Membrii prezenți ai Comisiei: 

 

- Țenu  Tudor    __________    ________ 

- Teacă Pavel  __________    ________ 

- Bucos Iulia  __________    ________ 

- Tulbu Grigore  __________    ________ 

- Tulbu Oleg  __________    ________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DECIZIA 

      nr. 01/......  din .................... 2020 

 

 

Cu privire la vînzarea prin licitaţie „cu strigare”   

a bunurilor imobile – terenuri proprietate APL Cărpineni 
 

  

        În temeiul art. 14 alin (2) lit. d)-c), art. 77 alin (4)  din Legea nr. 

436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; art. 4 pct.1 

lit.g) al Legii nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea 

administrativă; art. 10 din Codul Funciar; Legii cadastrului bunurilor 

imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998; Legii privind preţul normativ şi 

modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308-XIII din 25.07.1997, 

cu modificările ulterioare; Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi 

cu reducere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 

136 din 10.02.2009;  

Consiliul comunei Cărpineni DECIDE: 

 

           1. Se acceptă vînzarea prin licitaţie „cu strigare” a bunurilor 

imobile – terenuri proprietate a administraţiei publice locale Cărpineni : 

 

Amplasarea Suprafața (ha) Număr cadastral destinația Prețul 

inițial 

extravilan 0.368 5324201006 agricol 4200 

s.Horjești 0,0125 5324521484 agricol 150 

 

2. Comisia de licitație va asigura pregătirea documentației necesare și va 

organiza licitația în conformitate cu legislația. 

3. Primarul va încheia cu cîștigătorul licitației contractul de Vînzare 

Cumpărare conform legislației. 

4. Controlul îndeplinirii prezentei decizii va fi asigurat de către primarul 

comunei Cărpineni, Ion Cărpineanu. 
 

Președintele ședinței 

 

Contrasemnează: 



Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni   Victor Decuseară 
 

 
 

Executor: 

Specialist în relații funciare și cadastru 

 

Primarul comunei Cărpineni 

Ion Cărpineanu 

Coordonat:  

Specialist în relații funciare și cadastru 

    __________________ 
            (semnătura) 

 
 

 


