
 

 

 

 

 

 

 

DECIZIA 

Nr. _____  din ________ 2020 

 

Cu privire la alocarea resurselor financiare pentru concursul de fotografie „Vorbește 

cu inima despre Cărpineni” 

 

Examinând nota informativă a primarului comunei Cărpineni, d-lui Ion Cărpineanu, 

privind alocarea resurselor financiare pentru concursul de fotografie „Vorbește cu 

inima despre Cărpineni”, în conformitate cu Legea Nr. 436 din 28. 12. 2006 privind 

Administrația Publica Locală, art. 14, alin. 2, lit.(v); Avizul comisiei Economică, 

Financiară, Drept și Disciplină; Consiliul comunei Cărpineni a DECIS: 

 

1. Se alocă mijloace financiare din sursa „Activități culturale” în valoare de 1000 

lei, pentru premierea câștigătorilor concursului de fotografie „Vorbește cu 

inima despre Cărpineni”. 

2. Executarea deciziei se pune în sarcina contabilului șef, Burcă Natalia și 

primarului comunei Cărpineni, Ion Cărpineanu. 

3. Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei Economică, 

Financiară, Drept și Disciplină. 

 

Președintele ședinței 

 

Contrasemnează: 

 

Secretarul Consiliului comunei Cărpineni, Victor Decuseară 

 

Executor: 

 

Contabil șef                                                                                   Burcă Natalia 

 

Primarul comunei Cărpineni                                                           Ion Cărpineanu 

 

Coordonat: 

 

Contabil șef                                                                                   Burcă Natalia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă informativă cu privire la premierea câștigătorilor concursului de 

fotografie „Vorbește cu inima despre Cărpineni” 

 

 

 În cadrul proiectului Migrație și Dezvoltare locală, drept acțiune pentru 

motivarea băștinașilor de a se implica în activități comunitare, a fost prevăzut 

concursul de fotografie cu imagini ce reprezintă localitatea. La concurs au 

participat 20 de participanți, care au prezentat 92 de fotografii. Pentru evaluarea 

pozelor, prin dispoziția primarului a fost creată comisia de concurs în următoarea 

componență: Solomei Elena, Călugăreanu Vera, Macari Tamara, Feraru Silvia, 

Gonța Angela, Chirinciuc Sergiu, Păpușă Vera, Jucov Maria. Din motive 

întemeiate, directorii instituțiilor de învățământ nu au fost prezenți la evaluarea 

pozelor din data de 21 august 2020. Rezultatele concursului au fost prezentate pe 

pagina Asociației Băștinașilor. 

 Se propune alocarea sumei de 1000 de lei din sursa „Activități culturale” 

pentru premierea primelor 3 locuri, după cum urmează: 

1. Mihai Caraman- locul I- 500 lei; 

2. Șargu Feodora- locul II- 300 lei; 

3. Colța Teoctista- locul III- 200 lei. 


