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MINUTA 

 

şedinţei ordinare a Consiliului Local 

al Municipiului Câmpulung Moldovenesc din 28 iulie 2016 

 

   
    Şedinţa începe la orele 12

08
. 

      Convocarea şedinţei a fost făcută de către primarul municipiului prin 

Dispoziţia nr. 376/2016. 

      Participă, din cei 19 consilieri aleşi, un număr de 16, lipsesc motivat 

consilierii locali: Liţu Nicolae, Paziuc Alexandru şi Giosan Nicolai.   

       Sunt prezenţi  domnii: Negură  Mihăiţă – primar, Moroşan  Nicolai - 

viceprimar şi Toader Mândrilă – secretarul municipiului. 

           Au fost invitaţi şi participă la şedinţă: Miroţoi Radu, Coclici Liliana, Istrate 

Luminiţa, Ignat Petronela, Bălan Ioan – Cristian, Cârstiuc Nicolai, Olcu Nicoleta, 

Samson Valerian, Erhan Rodica precum şi reprezentanţi ai presei.   

        Şedinţa este deschisă de domnul consilier local Varvaroi Vasile - Lucian, 

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: 
    1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local al municipiului 

Câmpulung Moldovenesc din 24.06.2016. 

 2.Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului 

Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 19/2015 de aprobare a 

Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului 

local al municipiului Câmpulung Moldovenesc alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes local şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a acestuia. 

    Iniţiator: Primarul municipiului. 

    3.Proiect  de  hotărâre privind desemnarea  reprezentantului  municipiului 

Câmpulung Moldovenesc, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava şi împuternicirea 

acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi  a Consiliului director al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Suceava, precum şi 

pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului 

constitutiv şi a Statului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a 

Deşeurilor în Judeţul Suceava. 

    Iniţiator: Primarul municipiului. 

 4.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a 

Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare (A.J.A.C. Suceava) şi mandatarea acestuia 

să voteze pentru alegerea Preşedintelui, a Consiliului director şi a Comisiei de cenzori a 

A.J.A.C. Suceava, precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de 

modificare a Actului constitutiv şi a Statului A.J.A.C. Suceava. 

    Iniţiator: Primarul municipiului. 
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 5.Proiect de hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului 

Câmpulung Moldovenesc pe anul 2016 a unei sume pentru acordarea unui ajutor 

financiar domnului Sabie Nicolae - Cristian. 

    Iniţiator: Primarul municipiului. 

 6.Proiect de hotărâre privind stabilirea şi adoptarea propunerilor de criterii pentru 

stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea 

locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Câmpulung Moldovenesc . 

              Iniţiator: Primarul municipiului. 

         7.Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea majorării  fondului  de rezervă bugetară, 

influenţelor la lista de investiţii a bugetului local, utilizării fondului de rezervă bugetară 

şi virări de credite bugetare în bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc 

pe anul 2016 şi majorarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii pe anul 2016. 

              Iniţiator: Primarul municipiului. 

     8.Proiect de hotărâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului 

Câmpulung Moldovenesc a unei sume pentru Festivalul de Film la Câmpulung 

Moldovenesc FILMFEST. 

              Iniţiator: Primarul municipiului. 

        9.Raport privind activitatea de soluţionare a  petiţiilor  adresate Consiliului Local 

al municipiului Câmpulung Moldovenesc în semestrul I 2016. 

 10.Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali şi reprezentanţii 

legali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I 2016. 

          11.Adresa nr. 976/35/1362/92/2016 a Camerei de Conturi Suceava. 

          12.Adresa nr. 977/36/1600/52/2016 a Camerei de Conturi Suceava. 

          13.Adresa nr. 978/37/1690/60/2016 a Camerei de Conturi Suceava. 

          14.Adresa nr. 979/38/1691/61/2016 a Camerei de Conturi Suceava. 

     15.Adresa nr. 970/34/2016 a Camerei de Conturi Suceava, înregistrată la nr. 

13388/07.06.2016. 

     16.Adresa nr. 900/16/2016 a  Camerei de Conturi Suceava, înregistrată la nr. 

11251/2016. 

    17.Adresa nr.4169/2016 a Spitalului  Municipal  Câmpulung Moldovenesc, 

înregistrată la nr. 13706/13.06.2016. 

      18.Adresa nr. 4270/2016 a Spitalului Municipal, înregistrată la nr. 30 Consiliul 

Local/15.07.2016. 

         19.Adresa nr.1151/15.06.2016 a Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, 

înregistrată la nr. 24 Consiliul Local/2016. 

         20.Adresa  nr. 1379/16.06.2016 a Şcolii Gimnaziale ,,Bogdan  Vodă”, înregistrată 

la nr. 25 Consiliul Local/2016. 

       21.Adresa nr. 1600/11.07.2016 a Şcolii Gimnaziale ,,Bogdan Vodă” Câmpulung 

Moldovenesc, înregistrată la nr. 28 Consiliul Local/11.07.2016. 

          22.Informarea MANUCU COM S.R.L., înregistrată la nr. 14459/27.06.2016. 

         23.Adresa nr.11/2016 a Casei de Cultură a Sindicatelor Câmpulung Moldovenesc, 

înregistrată la nr. 13014/2016. 

          24.Adresa REPATRIOT, înregistrată la nr. 15964/15.07.2016. 

         25.Adresa nr.1315/2016 a NOVA POWER GAS S.RL. Câmpulung Moldovenesc, 

înregistrată la nr. 29 Consiliul Local/13.07.2016. 
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   26.Cererea doamnei Costeliuc Paraschiva – Mihaela, înregistrată  la nr. 

14063/17.06.2016. 

          27.Cererea domnului Niga  Larion – Vasile, înregistrată  la  nr.14047/17.06.2016. 

         28.Cererea domnului Cherariu  Gheorghe, înregistrată  la  nr. 14307/23.06.2016. 

         29.Cererea doamnei Feuer Naomi Garofiţa, înregistrată  la  nr. 14221/22.06.2016. 

        30.Cererea unui grup de locatari din str.Calea Bucovinei, nr.75A–71A, înregistrată 

la nr. 15047/04.07.2016. 

   31.Cererea domnului Coclici Nicolai – Sergiu, din municipiul Câmpulung 

Moldovenesc, str. Liceului, nr. 20A, înregistrată la nr. 27 Consiliul Local/08.07.2016. 

         32.Cererea domnului Rusu Constantin, din Câmpulung Moldovenesc, str. Decebal, 

nr. 30, înregistrată la nr. 15870/14.07.2016. 

         33.Cererea domnului Negoiţă Costică, înregistrată la nr. 14420/27.06.2016. 

          34.Diverse. 
          
 

 Domnul preşedinte consultă plenul dacă sunt propuneri pentru 

suplimentarea ordinii de zi.  

          Nu sunt. 
 

 

          Se supune la vot ordinea de zi. Se votează cu 16 voturi ,,pentru”. 
 

 

          Intervine domnul consilier local Costeliuc Cornel şi arată că are un prealabil 

conflict de interese la pct. 26 din ordinea de zi şi că nu va discuta ori vota la acest 

punct. 
 

 

Dezbaterile pe marginea  proiectelor  de  hotărâre  supuse  aprobării  sunt 

consemnate în procesul verbal al şedinţei de lucru din data de 28 iulie 2016. 

         Situaţia nominală a voturilor este consemnată în anexa la prezenta minută. 


