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(PROIECT) 

DECIZIA 
Nr. _____ din________ 2020 

 

„Cu privire la organizarea unității comerciale specializate în vînzarea produselor de 

artizanat” 

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

28.12.2006, art.14 al.2 lit.v);  Legea 239 din 2008 privind transparența în procesul 

decizional, examinînd  Nota informativă a Asociației Obștești „Centrul pentru Conservare 

și Promovare a Valorilor Autentice Regionale”,  ținînd cont de Strategia de Dezvoltare 

durabilă a comunității,  Avizul pozitiv al  Comisiilor Consiliului Comunal 

Consiliul Comunei Cărpineni a DECIS:  

          

1.  Se permite înființarea Unități comerciale specializate în vînzarea produselor de 

artizant, cu locația în imobilul nr.5324204.029.04, str. 31 august 1989, nr.4; 

2. Se permite Asociației Obștești „CCPVAR” în corespundere cu scopurile statutare  

prestarea serviciilor de editare a materialelor publicitare; de promovare a imaginii 

comunei Cărpineni;  de multiplicare; servicii educaționale și de consultanță;   

3. Executarea Deciziei se pune în sarcina Primarului Ion Cărpineanu și Asociației 

Obștești „Centru Pentru Conservare și Promovare a Valorilor Autentice 

Regionale”. 

4. 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 organizarea unității comerciale specializate  

în vînzarea produselor  de artizanat ”  

Conform Deciziei Consiliului Comunal Cărpineni nr.02/19 din 21 04.2020 

„Cu privire la aprobarea Conceptului Complexului muzeal – turistic al comunei 

Cărpineni” urmează a fi organizate /dezvoltate subdiviziunile acestuia,  ce vor 

constitui într-un final  respectivul complex. 

În temeiul Deciziilor anterioare ale Consiliului Comunal Cărpineni:            

nr. 07/08 din 07.09.2018 „Cu privire la aprobarea Memorandumului de colaborare 

între Primăria Cărpineni și AO „CCPVAR”; nr. 08/01.5 din 07.12.2018 „ Cu 

privire la darea în folosință prin contract de comodat a unor bunuri imobile” și 

Deciziei menționate mai sus, Asociația a întreprins unele acțiuni de organizare/ 

dezvoltare a  acestui Complex, din contul și mijloace proprii a efectuat lucrări de 

amenajare a terenului aferent clădirii, unele reparații curente pe exterior și 

interiorul clădirii,  inclusiv organizarea  unui spațiu nou, prin extinderea 

planimetrică a imobilului luat în folosință nr. 5324204.029.04, unde se va plasa 

această mică unitate comercială specializată în vînzarea produselor artizanale, 

lucrate artistic de meșteri și propuse spre realizare publicului larg.  

Cheltuielile efective (conform facturilor fiscale) suportate de Asociație cu 

contribuția personală a unor membri activi depășesc în suma  35 mii lei  la 

materiale și nu includ lucrările, care în mare parte s-au executat pe principii de 

voluntariat. Construcția anexei s-a efectuat în baza unui deviz de cheltuieli, 

comandat și achitat tot din mijloacele Asociației. 

Prin organizarea acestei unități Asociația Obștească urmărește: 

- Sensibilizarea comunității privind proiectul Complexului muzeal-turistic; 

- Generarea de venituri necesare autointreținerii unității, inclusiv a 

persoanei angajate, care va exercita și atribuții de colector de mostre 

muzeale pentru muzeul satului; 

- Colectarea de mostre muzeale, utilizînd în acest scop procedee naturale, 

precum și rețelele de socializare, implicit platformele existente ale APL; 

- Oferirea altor servicii: de editare/ multiplicare; publicitare; cosultanță;  

educaționale,. 

Grupul de fondatori ai Asociației Obștești „Centrul pentru Conservare și 

Promovare a Valorilor Autentice Regionale„ înregistrată la Ministerul Justiției în 

data de 10.10.2013, și- au propus  următoarele scopuri statutare: 



- Identificarea, promovarea și conservarea meșteșugurilor populare 

autentice; 

- Promovarea turismului rural și a modului sănătos de viață; 

- Stabilirea și confirmarea valorilor autentice regionale; 

- Promovarea antreprenoriatului social, prin implicarea populației 

marginalizate și sărace; 

Conform modificărilor efectuate în Statutul Asociației, înregistrate la  

Agenția Servicii Publice  (02.07.2019), - sediul Asociației se află pe adresa: 

Republica Moldova, r-l Hâncești, comuna Cărpineni, str. 31 august 1989, nr.4. 

Aceasta va și adresă fiscală și Unității comercile preconizate. 

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.   

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 

Complexului muzeal –turistic Cărpineni ca obiect de utilitate publică important din 

punct de vedere a Strategiei de dezvoltare durabilă a comunității.   

În contextul amenajării Centrului Administrativ și Cultural al  satului 

Cărpineni, Asociația Obștească „Centrul pentru Conservare și Promovare a 

Valorilor Autentice Regionale”  propune Primăriei și Consiliului comunal 

Cărpineni autorizarea  activității acestei Unități comerciale,  ca subdiviziune a 

Complexului muzeal-turistic Cărpineni. 

 


