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MINUTELE ŞEDINŢELOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG
MOLDOVENESC

MINUTA 
şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc din ziua de 

6 decembrie 2007

     Convocarea şedinţei a fost făcută de către primarul municipiului prin Dispoziţia nr. 1560/2007. 
     Participă, din cei 18 consilieri existenţi, un număr de 13; lipsesc motivat consilierii Frăţeanu Florin şi Vranău
Nicolai şi nemotivat consilierii: Gorodea Vasile, Vranău Mihai şi Timiş Liviu. 
     Sunt prezenţi: domnul Gabriel Constantin Şerban - primarul municipiului, dl. Tudorici Ovidiu – viceprimarul
municipiului şi domnul Toader Mândrilă - secretarul municipiului. 
     Au fost invitaţi şi participă la şedinţă: Iordan Liliana - Birou buget-contabilitate şi Lupescu Cornel – Birou
strategii de dezvoltare, integrare europeană, implementarea proiectelor şi informare cetăţenească, precum şi
reprezentanţi ai presei. 
     Şedinţa este deschisă de către dl. consilier Burduhos Constantin, preşedinte de şedinţă, care informează
plenul că este întrunit cvorumul astfel încât şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
     Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi. 
     Domnul primar prezintă următorul proiect al ordinii de zi: 
     - Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Serviciul social integrat pentru persoanele
vârstnice din municipiul Câmpulung Moldovenesc”. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     Se supune la vot proiectul ordinii de zi. 
     Se votează cu 13 voturi „pentru”. 
     Se trece la prezentarea proiectului de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Serviciul social integrat
pentru persoanele vârstnice din municipiul Câmpulung Moldovenesc”. 
     Se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre pe care l-a
iniţiat. 
     Dă citire proiectului de hotărâre pe articole. 
     Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate de consilierii prezenţi.
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