
Minutele sedintelor - Consiliul Local al  Municipiului Câmpulung Moldovenesc

min_27_08_2009.html[17/12/2018, 01:06:56]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC
Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425 e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro
Fax: 0230-314725 Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO  Română            

MINUTELE ŞEDINŢELOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG
MOLDOVENESC

 
MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc 
din ziua de 27 august 2009

 
     Convocarea şedinţei a fost făcută de către primarul municipiului prin Dispoziţia nr. 668/2009. 
     Participă, din cei 17 consilieri aleşi, un număr de 14. Lipsesc motivat consilierii locali: Timu Dan Andrei şi Raţu
Gheorghe şi nemotivat consilierul local Mocanu Dan. 
     Sunt prezenţi: domnul Gabriel Constantin Şerban - primarul municipiului, domnul Mihăiţă Negură –
viceprimarul municipiului şi domnul Mândrilă Toader – secretarul municipiului. 
     Au fost invitaţi şi participă la şedinţă: Coclici Liliana – şef Serviciu venituri şi cheltuieli, Miroţoi Radu –
Compartiment audit intern, precum şi reprezentanţi ai presei. 
     Şedinţa este deschisă de către dl. consilier local Negură Mihăiţă, 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, înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi, acordă d-lui Grămadă Ion titlul de cetăţean de
onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc şi îi înmânează brevetul ce atestă acest lucru., precum şi
distincţiile. 
     Dl. Grămadă Ion mulţumeşte Consiliului Local, conducerii primăriei precum şi iniţiatorului proiectului – dl.
consilier Vargan Vasile, pentru acordarea acestui titlu. 
     În continuare, se dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi. 
     Consiliul Local aprobă următoarea ordine de zi: 
     1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc din 30
iulie 2009 şi 14 august 2009. 
     2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor locale. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     3. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local a unei sume pentru continuarea lucrărilor de
construire a bisericii militare „Ştefan cel Mare şi Sfânt”- Suceava. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     4. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 193 mp teren potrivit Legii
nr.15/2003. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor comisiei sociale şi alte
măsuri necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,
realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     6. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea şi adoptarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate la
soluţionarea cererilor de locuinţe realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     7. Proiect de hotărâre cu privire la concesionarea fără licitaţie publică a suprafeţei de 144 mp teren, situat în
municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Calea Bucovinei nr. 204, în vederea extinderii imobilului (brutărie)
proprietate S.C. SALVA S.R.L. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul
2009. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     9. Raportul de audit intern la Clubul Sportiv Municipal „Rarăul” Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.
13207/24.07.2009. 
     10. Cererea lui Nisioi P. Dumitru, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Soarelui nr.8, înregistrată la
nr.13993/7.08.2009. 
     11.Plângerea prealabilă a lui Ciulei Silviu Petrică adresată Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
Moldovenesc şi înregistrată la nr.58 din 13.08.2009. 
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     12. Diverse. 
     Dezbaterile pe marginea proiectelor de hotărâre supuse aprobării sunt consemnate în procesul verbal al
şedinţei de lucru din data de 27 august 2009. 
     Toate cele 7 proiecte de hotărâre au fost aprobate în unanimitate de către consilierii prezenţi.
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