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(PROIECT) 

DECIZIA 
Nr. _____ din________ 2020 

 

Cu privire la executarea unor Decizii 

a Consiliului Comunal Cărpineni 

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

28.12.2006, art .14   Legea 239 din 2008 privind transparența în procesul decizional,  

analizînd executarea Deciziilor Consiliului Comunal Cărpineni: nr. 07/07 din 07.09.2018 

„Cu privire la fondarea muzeului Cărpineni” ; nr.07/08 din 07.09.2018 „Cu privire la 

aprobarea Memorandumului de colaborare între Primăria Cărpineni și AO „CCPVAR”; 

nr08/01.5 „Cu privire la darea în folosință prin contract de comodat a unor bunuri imobile” 

și nr.02/19 din 21.04.2020 „Cu privire la aprobarea Conceptului Complexului muzeal 

turistic al com.Cărpineni, examinînd  Nota informativă a Asociației Obștești „Centrul 

pentru Conservare și Promovare a Valorilor Autentice Regionale”, privind starea de lucruri 

în organizarea și dezvoltarea instituției muzeale din Cărpineni,  ținînd cont de Strategia de 

Dezvoltare durabilă a comunității,    Avizele pozitive al  Comisiilor Consiliului Comunal 

Consiliul Comunei Cărpineni a DECIS:  

          

1.  Se abrogă Decizia nr. 03/01.38 „Cu privire la examinarea cererii A.O. „Centrul 

pentru Conservare și Promovare a Valorilor Autentice Regionale” ; 

2. Se restituie suma de 6800 lei către AO „ CCPVAR” din sursa „vînzări” - achitarea 

serviciilor de expertiză tehnică privind starea tehnică a imobilului  cu nr.cadastral 
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5324204.029.04, transmis spre folosință organizației, în scopul 

organizării/dezvoltării instituției muzeale „Cărpineni” ; 

3. Se transmite către Primăria Cărpineni raportul de expertiză, privind starea tehnică a 

construcțiilor portante, elementelor constructive și posibilitatea replanificării 

interioare,..în imobilul cu nr.5324204.029.04 -- proprietatea UAT Cărpineni;  

4. Se pune în sarcina Primarului Ion Cărpineanu încheierea unui Contract de 

achiziționare a serviciilor de proiectare (Proiectul tehnic) privind replanificarea, 

resistematizarea interioară a clădirii nr. 5324204.029.04 și extinderea planimetrică. 

5. Se pune în sarcina Asociației Obștești „CCPVAR” elaborarea Caietului de sarcini  

conform „Concepției Complexului muzeal turistic al com. Cărpineni” aprobată 

prin Decizia nr. 02/19 din 21.04.2020.  

6. Controlul executării deciziei se pune în sarcina Comisiei Activități economico-

financiare, drept și disciplină; 

   

Președintele ședinței                               /                                     / 

 

Contrasemnează: 

Secretarul  

Consiliului comunei Cărpineni                          Victor Decuseară 



                                   Nota informativă  

                        La proiectul de Decizie nr.____din _______ 09.2020 

       Cu privire la  executarea unor Decizii ale Consiliului Comunal Cărpineni 

 În temeiul actelor normative  Consiliul Local/Comunal are drept de inițiativă și decide, în 

condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu exepția celor ce țin de competența altor 

autorități publice.  

Art. 14 din Legea 436 (28.12.2006) „Cu privire la Administrația Publică Locală 

stipulează expres competențele de bază ale Consiliilor Locale, respectiv unele din acestea au stat 

la baza adoptării  Deciziilor Consiliului Local Cărpineni: 

- Decizia 07/07 din 07.09.2018 „ Cu privire la fondarea muzeului Cărpineni”; 

- Decizia 07/08 din 07.09. 2018 „Cu privire la aprobarea Memorandumului d e 

colaborare între Primăria Cărpineni și AO „CCPVAR”; 

- Decizia 08/01.5 din 07.12.2018 „ Cu privire la darea în folosință prin contract de 

comodat  a unor bunuri imobie” ; 

Extrase din art.14 al Legii 436 

lit. c). „ decide darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori în locațiune a 

bunurilor domeniului public al comunei” ;                                                                                         

lit f). „ decide asupra lucrărilor de proiectare, construcție, întreținere și modernizare a 

drumurilor, podurilor, fondului locativ în condițiile Legii cu privire la locuințe, precum și 

a întregii infrastructuri economice, sociale și de agrement de interes local;                                                                                                                          

lit. h)  „ decide inființarea instituțiilor de interes local, organizează serviciile publice și de 

gospodărire comunală, determină suportul financiar în cazul cheltuielilor bugetare”, 

Considrînd necesară colaborarea între APL și societatea civilă în elaborarea / 

implementarea politicilor publice locale, dezvolatării multiaspectuale a comunității,  Asociația 

Obștească „Centrul Pentru Conservare și Promovare a Valorilor Autentice Regionale” a inițiat și 

sa implicat activ în organizarea/ dezvoltarea instituției muzeale, avînd ca temei aceste Decizii.   

 Memorandumul de colaborare, scopul acestuia constă în crearea unui consorțium și 

reprezentarea intereselor  Primăriei Cărpineni în raport cu organismele și programele de 

finanțare externe și interne, ce țin de tradiții, cultură, patrimoniu cultural. Memorandumul 

servește drept cadru legal de colaborare în activitățile desfășurate de Părți în vederea 

implementării Strategiei de dezvoltare durabilă a comunității pe segmentul socio-cultural. 

 Documentul prevede pentru ambele Părți responsabilități/obligațiuni, ce urmează a fi 

realizate în conformitate cu acesta, prin coordonarea activităților și informarea reciprocă.  În 

acest context precizăm că Asociația a informat Consiliul Local și Primăria Cărpineni privind 

întreprinderea acțiunilor concrete de efectuare a unor lucrări de extindere (construcția anexei la 

imobilul transmis spre folosință) și a lucrărilor de reorganizare a spațiilor existente pentru 

Muzeu, efectuate în baza documentației tehnice (Deviz de cheltuieli) comandat și achitat din 

mijloacele Asociației. Colegii(membrii Asociației) au fost de acord să se achite cheltuielile 

pentru elaborarea Devizului și procurarea materialelor de construcției din mijloacele AO, 

considerând că în acest mod ne vom mișca mai repede, vom realiza un progres real în acest 

proiect comun, sperînd că cheltuielile ulterior se vor recupera și ținînd cont că proiectul este de 

utilitate și interes public evident. Menționăm că art. II  p. 4 din Memorandum stipulează clar:  

Primăria  asigură ân caz de necesitate elaborarea documentației justificative necesare la anumite 



etape de reorganizare a spațiilor existente(studii de fezabilitate, documentație tehnică, etc), 

respectiv art.III p.1 „toate măsurile și activitățile organizate independent sau ân comun în baza 

acestui Memorandum facilitează dezvoltarea instituției muzeale”.   

 La solicitarea asociației către Consiliul Local Cărpineni ,  privind alocarea de 

mijloace conform devizului de cheltuieli anexat (scrisoarea nr.79 din 13.03.2019), sa primit 

răspuns (scrisoarea nr. 196 din 14.05.2019) negativ, în urma cărui fapt  Asociația a sistat toate 

activitățile pe acest proiect, inclusiv colectarea mostrelor muzeale.  În Decizia nr. 03/01.38 din 

29.03.2019  a Consiliului Local, anexată la  scrisoarea respectivă se stipulează .. „ se refuză A.O. 

„Centrul pentru Conservare și Promovare a Valorilor Autentice Regionale” reorganizarea 

spațiilor pe interior a Muzeului „Cărpineni” !?. fără a fi expuse circumstanțele de fapt și de drept. 

Temei invocat -- art. 14 lit. (z) din Legea 436   ... Consiliul Local:  ,, examinează informațiile 

consilierilor, ia decizii pe marginea lor; audiază dările de seamă și informațiile primarului,ale 

conducătorilor de subdiviziuni, intreprinderi municipale și instituții publice din subordine; ridică 

mandatul consilierilor în condițiile legii, inițiază după caz și decide desfășurarea referendumului 

local”;  

 Asociația  a solicitat  Consiliul Comunal Cărpineni  (scrisoarea, nr.de întrare 169 din 

22.05.2019) să reexamineze chestiunea privind reorganizarea spațiilor în clădirea unde va fi 

organizată instituția muzeală, deoarece spațiile existente nu corespund Conceptului viitorului 

Muzeu. Chestiunea a fost examinată la Consiliu Comunal, însă Concepția organizării muzeului 

nu a fost votată,  invocîndu-se lipsa expertizei tehnice a imobilului, precum și pericolul 

deteriorării acestei clădiri.!? 

Reiterăm că imobilul cu nr.cadastral 5324204029.04 a fost transmis spre folosință 

Asociației Obștești (Comodatar)  de către Primăria Cărpineni (Comodant), prin Contractul de 

comodat nr. 5301/ 19 / 3414, întregistrat la Agenția Servicii Publice (Serviciul Cadastru), la 

data de 12.02.2019. Părțile au convenit încheierea acestui Contract pe o perioadă de 10 ani, 

bazîndu-se pe Memorandumul existent.  Înregistrarea Contractului sa efectuat în baza Deciziei 

Consiliului Comunal Cărpineni nr. 08/01.5 din 07/12/2018. 

Principala clauză a Contractului constă: folosirea de către Comodatar a construcției și 

terenului aferent în scopul stabilit de Memorandumul încheiat între AO „CCPVAR” și Primăria 

Cărpineni, privind organizarea/ dezvoltarea Instituției muzeale „Muzeul Cărpineni” și a 

„Centrului de Creație /Artizanat”. 

 Precizăm că Fondator a instituției muzeale  Cărpineni  este  Consiliul  Comunal 

Cărpineni ( Decizie nr. 07/07 din 07.09.2018), iar Memorandumul menționat, aprobat prin 

Decizia Consiliului Comunal Cărpineni nr. 07/08 din 07/09/2018, reprezintă cadru legal privind 

colaborarea dintre Părți. Deși au trecut deja 2 ani de la luarea acestor Decizii, organizarea 

instituției muzeale în comuna Cărpineni se pare că nu interesează factorii de execuție APL. 

Activitățile  întreprinse în mod unilateral de către asociație în organizarea/ dezvoltarea instituției 

au fost sistate, motivul fiind invocat mai sus. 

Toate acțiunile concrete (lucrările executate până în prezent) în organizarea/ dezvoltarea 

instituției muzeale sau efectuat pe principii de voluntariat, materialele utilizate, procurate din 

contul Asociației. Cheltuielile efective suportate de asociație au depășit posibilitățile bujetului 

fiind compensate prin contribuția membrilor activi, inclusiv muncă neremunerată.   În acest 

context poziția Primăriei Cărpineni și a Consiliului Comunal la acest proiect socio-cultural, 

devin neclare, ținînd cont că patrimoniul locatat (clădrea) este proprietate publică, transmisă 

către Asociație într-un scop bine determinat. Fiind veche, clădirea are un anumit grad de uzură 



fizică și necesită investiții, inclusiv cheltuieli legate de obținerea unor documente permisive la 

reorganizarea spațiilor (expertiza tehnică, proiect tehnic, etc.).  

Pentru deblocarea situației create, este necesar de abrogat în primul rînd Decizia 

Consiliului Comunal Cărpineni nr 03/01.38 din 29.03.2019, prin care se refuză reorganizarea 

spațiului pe interior a Muzeului.  Consiliul Comunal/ Primăria Cărpineni să abordeze această 

chestiune de interes public de rând cu alte priorități în dezvoltarea comunității și după caz să 

consulte societatea  civilă, privitor la necesitatea organizării/ dezvoltării unei atare instituții,  

ținînd cont că prin Decizia 02/19 din 21.04.2020 sa aprobat Conceptul Complexului muzeal  

turistic al com. Cărpineni. 

Accentuînd semnificația colaborării între APL și asociație în implementarea acestui 

proiect socio-cultural, manifestînd înteres pentru patrimoniu cultural și valorile autentice locale, 

care trebuie și este necesar de conservat și promovat, ca bază a identiății noastre, echipa - 

membrii activi ai asociației „CCPVAR” implicați în acest proiect au speranța că lucrurile se vor 

lămuri, vor întra în normalitate și inițiativa, ideiile bune vor fi susținute de CL și de Primărie. 

 


