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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 

18 mai 2007

     Şedinţa începe la orele 1010. 
     Convocarea şedinţei a fost făcută de către primarul municipiului prin Dispoziţia nr. 728/2007. 
     Participă din cei 19 consilieri aleşi un număr de 13. Lipsesc motivat următorii:  Dunea Polesciuc Cătălin,
Dunea Polesciuc Marciana, Dutcă Mihai, Frăţeanu Florin, Ionescu Ştefan şi Piticari Ioan. 
     Sunt prezenţi: domnul Ovidiu Tudorici - viceprimarul municipiului  şi domnul Toader Mîndrilă – secretarul
municipiului. 
     Au fost invitaţi şi participă la şedinţă: Corduneanu Ovidiu – director tehnic, Iordan Liliana – şef Birou buget-
contabilitate, Coclici Liliana – şef Serviciu impozite şi taxe şi Olcu Nicoleta – Compartiment mediu. 
     Participă de asemenea reprezentanţi ai presei. 
      Şedinţa este deschisă de către dl. consilier Giosan Mircea, preşedinte de şedinţă, care informează plenul că
este întrunit cvorumul astfel încât şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
     În continuare se prezintă proiectul ordinii de zi: 
     - Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cofinanţării a cel puţin 10% din valoarea totală de 55.000 Euro
pentru investiţia „Staţie de transfer a deşeurilor în municipiul Câmpulung Moldovenesc” 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     Se supune la vot proiectul ordinii de zi, se votează cu 13 voturi „pentru”. 
     În continuare, dl. secretar informează consilierii prezenţi că dl. primar a fost invitat, de urgenţă, în dimineaţa
acestei zile, la Suceava pentru o discuţie cu proiectanţii în vederea întocmirii unor studii de fezabilitate pentru
unele unităţi de învăţământ din oraş şi care trebuiesc trimise la Bucureşti tot astăzi. 
     Se prezintă pentru argumentarea proiectului de hotărâre de azi: 
     - expunerea de motive a primarului;
     - proiectul de hotărâre; 
     - rapoartele Direcţiei tehnice şi Biroului buget-contabilitate;
     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 13 voturi „pentru”. 
     Proiectul de hotărâre a fost adoptat. 
     Şedinţa se încheie la orele 1020.
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