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MINUTELE ŞEDINŢELOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
CÂMPULUNG MOLDOVENESC DIN ANUL 2012

 
MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc 
din ziua de 26 aprilie 2012

 
      Convocarea şedinţei a fost făcută de către primarul municipiului prin Dispoziţia nr. 396/2012. 
      Participă, din cei 17 consilieri aleşi, un număr de 11; lipsesc motivat consilierii locali Flutur Nicoleta, Giosan
Nicolae, Negură Mihăiţă, Ţaran Ioan, Cuciurean Cristian şi Giosan Teodor. 
      Sunt prezenţi: dl. Gabriel Constantin Şerban – primarul municipiului şi dl. Toader Mândrilă – secretarul
municipiului Câmpulung Moldovenesc. 
      A fost invitaă şi participă la şedinţă d-na Coclici Liliana, şef Serviciu venituri, cheltuieli şi patrimoniu,
precum şi reprezentanţi ai presei. 
      Şedinţa este deschisă de către dl. consilier local Velisar Radu Ştefan, preşedinte de şedinţă, care
informează plenul că este întrunit cvorumul astfel încât şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura
lucrările. 
      Consiliul local aprobă următoarea ordine de zi: 
      1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc din
29.03.2012. 
      2. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a
unei sume pentru tipărirea cărţii „Câmpulung Moldovenesc – ghid turistic”, autori: ing. Gheorghe Popa şi pro.
Dr. George Istrate. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      3. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      5.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 144 mp situat în
str. Mărţişorului nr. 9, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      6.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 151 mp situat în
strada Calea Bucovinei nr. 131, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea
dreptului de preempţiune pentru Vranău Mihai şi Vranău Rodica. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      7.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 229 mp situat în
strada Calea Bucovinei nr. 131, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea
dreptului de preempţiune pentru S.C.”Mirodia Prod Impex”S.R.L.. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      8.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 214 mp situat în
strada T. Ştefanelli nr. 2, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului
de preempţiune pentru Oanea Constantin şi Oanea Livia. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      9.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a bunurilor imobile (construcţii şi teren
aferent) proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc situate în strada Neculuţă nr. 10 către
chiriaşii Oprea Elisabeta şi Marchitan Ion şi Marchitan Veronica. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      10.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 157 mp situat în
strada Alexandru Bogza nr. 10, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea
dreptului de preempţiune pentru Simionescu Sorin Constantin şi Simionescu Ioana Rodica. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      11.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 207 mp situat în
strada Calea Bucovinei nr. 81, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea
dreptului de preempţiune pentru Antonesei Eugen. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      12.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 244 mp situat în
strada Dimitrie Cantemir nr. 28, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea
dreptului de preempţiune pentru Sădean Ovidiu Emanoil şi Sădean Fevronia. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      13.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 129 mp situat în
strada Dimitrie Cantemir nr. 28, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea
dreptului de preempţiune pentru Curcă Eugenia. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      14.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 333 mp situat în
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strada Luca Arbore nr. 4, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului
de preempţiune pentru Mureşanu Viorica. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      15.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 581 mp situat în
strada Rozelor nr. 3, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de
preempţiune pentru Carvaschi Constantin. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      16.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 212 mp situat în
strada Mihai Eminescu nr. 20, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea
dreptului de preempţiune pentru Moroşan Eduard şi Moroşan Maria. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      17.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 166 mp situat în
strada Buneşti nr. 9B, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de
preempţiune pentru Anchidin Ionel şi Anchidin Edviga. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      18.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 385 mp situat în
strada Războieni nr. 11, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului
de preempţiune pentru Costeliuc Cornel Florinel şi Costeliuc Paraschiva Mihaela. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      19.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 250 mp situat în
strada Th. Neculuţă nr. 3, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea
dreptului de preempţiune pentru Latiş Andreea. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      20.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea plenului de asigurare cu resurse umane, materiale şi
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pentru anul 2012 al municipiului Câmpulung Moldovenesc.
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      21.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru amenajarea şi
semaforizarea intersecţiei str. Calea Bucovinei cu str. Dimitrie Cantemir din municipiul Câmpulung
Moldovenesc. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      22.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiţiei „Extindere
reţea distribuţie gaze naturale în vederea racordării blocurilor ANL, situate în cartierul Buneşti din municipiul
Câmpulung Moldovenesc”. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      23.Proiect de hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe
anul 2012 a sumei de 15800 lei Spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc pentru cofinanţarea unor proiecte
de interes public în domeniul sanitar. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      24.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      25.Raportul de activitate pe anul 2011 al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură. 
      26.Raportul de activitate pe anul 2011 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură. 
      27.Raportul de activitate pe anul 2011 al Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi
protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, activităţi sportive, de agrement şi turism. 
      28.Raportul de activitate pe anul 2011 al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 
      29.Adresa nr. 3382/02.03.2012 a Consiliului Judeţean Suceava. 
      30.Solicitarea Bibliotecii municipale Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 4/13.03.2012. 
      31.Solicitarea Asociaţiei Producătorilor şi Creascătorilor de Taurine U.F.B. „Piatra Şoimului” Câmpulung
Moldovenesc, înregistrată la nr. 5/13.03.2012. 
      32.Informarea Compartimentului informatică privind studiul „E-Guv 2012 – Analiză orizontală a web site-
urilor primăriilor municipiilor din România, cu referire la municipiul Câmpulung Moldovenesc. 
      33.Cererea Bisericii Apostolice Penticostale „ Maranata” Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr.
6/16.03.2012. 
      34.Cererea Asociaţiei Clubul Sportiv „Remember” Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr.
8/02.04.2012. 
      35.Cererea domnului Piticari Vasile din municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Trandafirilor nr. 13,
înregistrată la nr. 9/11.04.2012. 
      36.Informarea Eco Şcolii cu clasele nr.I –VIII „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc cu privire la
organizarea şi gestionarea bugetului Festivalului „Pe un picior de plai.../pe o gură de rai...Bucovina”,
înregistrată la nr. 7341/11.04.2012. 
      37.Cererea domnului Bostaca Vasile, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Plopilor nr. 1A,
înregistrată la nr. 7490/18.04.2012. 
      38.Diverse. 
      Dezbaterile pe marginea proiectelor de hotărâre supuse aprobării sunt consemnate în procesul verbal al
şedinţei de lucru din data de 26 aprilie 2012. 
      Situaţia nominală a voturilor este consemnată în anexa la prezenta minută.
 

ANEXA
la minuta şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc din ziua de 

26 aprilie 2012

Nr.
crt.

Numele şi prenumele consilierului
Proiectele de hotărâri conform numerotării din ordinea de zi:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. Bilinschi Ilie  P P - - - - - - - - - - - - - - - - P P P P P

2. Chirodea Gavril  P P - - - - - - - - - - - - - - - - P P P P P

3. Cuciurean Cristian  - - - - - - - - - - - - - - - - - - P P P P P

4. Flutur Cristina Nicoleta  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Giosan Mircea  P P - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Giosan Nicolai  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Giosan Teodor  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Mocanu Dan  P P - - - - - - - - - - - - - - - - P P P P P

9. Negură Mihăiţă  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Niga Gheorghe  P P - - - - - - - - - - - - - - - - P P P P P

11. Piticari Ioan  P P - - - - - - - - - - - - - - - - P P P P P

12. Raţu Gheorghe  P P - - - - - - - - - - - - - - - - P P P P P

13. Stoleru Liviu  P P - - - - - - - - - - - - - - - - P P P P P

14. Ţăran Ioan  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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15. Timu Dan Andrei  P P - - - - - - - - - - - - - - - - P P P P P

16. Vargan Vasile  P P - - - - - - - - - - - - - - - - P P P P P

17. Velisar Radu Ştefan  P P - - - - - - - - - - - - - - - - P P P P P

 Rezultatul votului:   Ad  Ad  Ret Ret Ret Ret Ret Ret Ret Ret Ret Ret Ret Ret Ret Ret Ret Ret  Ad  Ad Ad Ad Ad

                   
 Legendă:                     

 

P    - Pentru 
I    - Împotrivă 
A    - Abţinere 
NV  - Nu votează 
Ad  - Adoptată 
R    - Respins 
Ret - Retras
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