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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 

13 august 2007

     Convocarea şedinţei a fost făcută de către primarul municipiului prin Dispoziţia nr. 1058/2007. 
     Participă, din cei 19 consilieri aleşi, un număr de 11; lipsesc motivat: Antohi Ion, Burduhos Constantin,
Frăţeanu Florin, Giosan Mircea, Gorodea Vasile, Herţanu Doru-Ovidiu, Timiş Liviu şi Vranău Mihai. 
     Sunt prezenţi: domnul Gabriel Constantin Şerban - primarul municipiului, dl. Tudorici Ovidiu – viceprimarul
municipiului şi doamna Erhan Rodica - şef Serviciu administraţie publică, înlocuitor al secretarului municipiului. 
     Au fost invitaţi şi participă la şedinţă: Iordache Camelia – Compartiment informatică, Văleanu Nicoleta – Birou
buget-contabilitate, Zancu Corneliu – Direcţia tehnică şi Olcu Nicoleta – Compartiment mediu. 
     Şedinţa este deschisă de către dl. consilier Ionescu Ştefan, 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. 
     Consiliul Local a aprobat următoarea ordine de zi: 
     1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii şi cofinanţării proiectului „Introducere de noi instrumente,
proceduri şi mecanisme pentru realizarea şi managementul documentelor în cadrul Administraţiei Publice Locale”
în cadrul programului „Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local” PHARE 2005-2006.
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii
mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” şi contractarea finanţării proiectului „Reabilitare şi extindere
spaţii verzi în municipiul Câmpulung Moldovenesc”. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     Dezbaterile pe marginea proiectelor de hotărâre supuse aprobării sunt consemnate în procesul verbal al
şedinţei de lucru din data de 13 august 2007. 
     Cele 2 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi au fost adoptate în unanimitate de consilierii prezenţi.
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