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CUVÎNT ÎNAINTE

Misiunea noastra, a administratiei publice locale, este de a satisface nevoile
cetatenilor Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin oferirea unor servicii de calitate,
eficiente, în conditii de reala transparenta si cu implicarea cetatenilor în luarea deciziilor.
Buletinul informativ are menirea de a informa si a orienta atât cetateanul în calitate
de solicitant, cât si functionarul în calitate de ofertant al informatiei publice, pentru
asigurarea unui proces de informare corect, rapid si complet.
Dorim si în continuare o promovare a transparentei, o îmbunatatire si diversificare a
serviciilor de informare publica care poate fi realizata prin sugestiile si observatiile
cetatenilor pentru ca împreuna sa reusim sa abordam problemele si oportunitatile într-un
mod mai realist.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ,
NEGURA MIHAITA
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1. DATE GENERALE DESPRE
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
Localizare:
Ca localizare regionala, Câmpulungul Moldovenesc se afla situat în regiunea de
Nord – Est si este situat în partea central – vestica a judetului Suceava, pe o cale ferata si o
sosea transcarpatica intens circulata: pe magistrala feroviara la 67 km de Suceava, la 37
km de Vatra Dornei si la 32 km de Gura Humorului iar pe sosea la 514 km fata de
Bucuresti, la 258 km fata de Cluj si la 204 km fata de Iasi.
Pe DN 17 (E 576) municipiul Câmpulung Moldovenesc se afla la 72 km fata de
Suceava, la 41 km fata de Vatra Dornei, la 36 km fata de Gura Humorului, la 509 km fata
de Bucuresti, la 239 km fata de Iasi si la 242 km fata de Cluj.
Principalele drumuri nationale si judetene care traverseaza sau penetreaza în
localitate si se suprapun cu strazile locale sunt:
- DN 17 (E 576) Suceava - Câmpulung Moldovenesc - Vatra Dornei – Bistrita, care
coincide cu strazile Calea Bucovinei – Calea Transilvaniei (km 183+400 ÷193+400);
- DN 17 A Sadova – Radauti, în extremitatea vestica a judetului, se bifurca drumul
DN 17 spre Sadova – Complexul turistic “Trei Movile” – Moldovita – Radauti;
- DJ 175 A Câmpulung Moldovenesc – Izvorul Alb – Chiril (face legatura cu DN 17
B Vatra Dornei – Piatra Neamt), în localitate urmeaza traseul strazii Izvorul Alb pe o
lungime de 5,1 km;
- DJ 177 B face legatura între municipiul Câmpulung Moldovenesc – Stulpicani de
la km 0 ÷ 3.000, fiind strada Sandru în cadrul municipiului.
Accesul feroviar este asigurat de linia ferata electrificata 502 Suceava – Ilva Mica
cu legatura directa la marginalul de cale ferata 500 Suceava – Bucuresti, între capitala tarii
si municipiul Câmpulung Moldovenesc existând trenuri de pasageri directe.
Traficul de calatori si de marfuri pe calea ferata este deservit de statiile Câmpulung
Moldovenesc si respectiv Câmpulung Est, aflate pe linia principala Suceava – Ilva Mica.
Calea ferata traverseaza teritoriul municipiului inclusiv prin zona centrala, se intersecteaza
cu caile rutiere în numeroase puncte prin pasaje la acelasi nivel, ceea ce constituie un
impediment major în influenta circulatiei rutiere si pietonale.
Circulatia aeriana este asigurata de Aeroportul Salcea de lânga municipiul
Suceava aflat la o distanta de 75 km de municipiul Câmpulung Moldovenesc.
Primaria Municipiului Câmpulung Moldovenesc se afla situata pe str. 22 Decembrie
nr. 2, lânga Casa de Cultura a Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Datele de contact
sunt:
Str. 22 Decembrie nr. 2, cod 725100,
Telefon:
0230/314425
Fax:
0230/314725
Email:
primaria@campulungmoldovenesc.ro;
primar@campulungmoldovenesc.ro
Internet:
www.campulungmoldovenesc.ro
Populatia:
Conform datelor primite de la Directia de statistica, populatia municipiului
Câmpulung Moldovenesc a fost la data de 1 iulie 2011 de 19343 locuitori, din care 9186
barbati si 10157 femei. La recensamântul din 18 martie 2002, populatia stabila a
municipiului Câmpulung Moldovenesc, a fost de 20041 locuitori.
Numarul casatoriilor încheiate în municipiul Câmpulung Moldovenesc în anul 2012
a fost de 110, iar divorturile au fost în numar de 7. În anul 2012 s-au nascut un numar de
326 copii si au decedat un numar de 238 persoane. Numarul pensionarilor înregistrati la
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor în anul 2012 a fost de 8208 persoane.
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2. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA
SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI
CÂMPULUNG MOLDOVENESC
Primaria Municipiului Câmpulung Moldovenesc este organizata si functioneaza în
baza prevederilor Constitutiei României, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulteriore, a Regulamentului de organizare si
functionare si a Regulamentului de ordine interna.

3. STRUCTURA ORGANIZATORICA A PRIMARIEI MUNICIPIULUI
CÂMPULUNG MOLDOVENESC SI A ACTIVITATILOR SUBORDONATE
Structura organizatorica a fost aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al
Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 77/2010, modificata prin Hotarârea Consiliului
Local nr. 16/2011.
Atributiile compartimentelor de specialitate sunt stabilite prin Regulamentul de
organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung
Moldovenesc, aprobat prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
Moldovenesc nr. 97/2006.
Structura organizatorica, atributiile compartimentelor functionale, organizarea
interna, precum si codul de conduita al functionarilor pub lici si personalului contractual din
cadrul Primariei Municipiului Câmpulung Moldovenesc pot fi consultate pe site-ul institutiei
sau la Compartimentul resurse umane si managementul calitatii.

4. PROGRAMUL DE FUNCTIONARE AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI
CÂMPULUNG MOLDOVENESC
Primaria Municipiului Câmpulung Moldovenesc îsi desfasoara activitatea de luni
pâna vineri, între orele 0800 – 1600. Programul de lucru cu publicul este acelasi: Luni –
Vineri: 0800 – 1600

5. PROGRAMUL DE AUDIENTE:
Audientele la conducerea executiva a Primariei Municipiului Câmpulung
Moldovenesc se desfasoara dupa urmatorul program:
Luni: între orele 1000 – 1400, domnul Silviu Robciuc – Viceprimarul municipiului
Marti: între orele 1000 - 1400, domnul Toader Mîndrila – Secretarul municipiului
Miercuri: între orele 1000 - 1400, domnul Mihaita Negura – Primarul municipiului

6. NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA
PRIMARIEI MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC SI ALE
FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA
INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC
?
PRIMARUL MUNICIPIULUI – domnul Mihaita Negura
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI - domnul Silviu Robciuc
SECRETARUL MUNICIPIULUI - domnul Toader Mîndrila
Responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public – doamna Nicoleta Poschin
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7. COORDONATELE DE CONTACT ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI
CÂMPULUNG MOLDOVENESC
? enumire: Primaria Municipiului Câmpulung Moldovenesc ;
D
Sediu : str. 22 Decembrie nr. 2, Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava;
?
Telefon: 0230/314425;
?
Fax: 0230/314725;
?
?
E-mail: primaria@campulungmoldovenesc.ro;
Adresa web: www.campulungmoldovenesc.ro.
?

8. SURSELE FINANCIARE ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI
CÂMPULUNG MOLDOVENESC
Bugetul Primariei Municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru anul 2013 se prezinta
sintetic astfel:
A. VENITURI TOTAL – 26.819.854 mii lei
din care:
• Venituri proprii – 12.250.774 lei;
B. CHELTUIELI TOTAL - 27.907.599 mii lei
din care:
• ?
Servicii publice generale – 4.177.660 lei;
• Aparare, ordine publica si siguranta nationala – 659.435 lei;
• Cheltuieli social-culturale – 15.764.433 lei;
• Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape – 4.481.914 lei;
• Actiuni economice – 2.824.157 lei.
Bugetul municipiului Câmpulung Moldovenesc, în forma integrala, poate fi consultat
pe site-ul institutiei la adresa www.campulungmoldovenesc.ro.
Situatia financiara aferenta anului 2012 se prezinta astfel:
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BILANT
la data de 31.12.2012
cod
01
NR.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

CRT.

A
A.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
1.
2.

3.
4.

5
6
7
8
B.

1

2
3

1

rând

Sold la începutul
anului

-leiSold la sfârsitul
perioadei

B
ACTIVE
ACTIVE NECURENTE
Active fixe necorporale
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,
mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

C
01
02
03
04

1
X
X
215.761
71.548.936

2
X
X
1.564.465
78.338.157

Terenuri si cladiri
Alte active nefinanciare
Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste
un an , din care:
Titluri de participare
Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o
perioada mai mare de un an din care:

05
06
07

140.981.515
0
0

307.579.196
0
0

08
09

0
147.215

0
147.215

Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate
dupa o perioada mai mare de un an

10

147.215

147.215

TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)

15

212.893.427

387.629.033

ACTIVE CURENTE
Stocuri
Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o
perioada mai mica de un anCreante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari
din care:
Creante comerciale si avansuri: din care
Avansuri acordate
Creante bugetare din care:
Creantele bugetului general consolidat
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile
si fonduri de la buget din care:
Sume de primit de la Comisia Europeana
Împrumuturi pe termen scurt acordate
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)
Investitii pe termen scurt (ct.505-595)
Conturi la trezorerii si institutii de credit :
Conturi la trezorerie, casa în lei.
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie
depozite
Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta
Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie
depozite
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)
Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale
Dobânda de încasat
Cheltuieli în avans
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)
DATORII
DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o
perioada mai mare de un an
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o
perioada mai mare de un an
Datorii comerciale
Împrumuturi pe termen lung
Provizioane
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o
perioada de pana la un an
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari din care:

18
19

X
5.780.964

X
5.840.005

20

X

X

21

1.848.601

1.503.933

22
22,1
23
24
25

1.738.911
X
4.908.894
4.891.315
1.516.501

1.391.119
X
7.055.387
6.991.455
3.161.697

26
27
30
31
32
33
33,1
34
35
35,1
36
40
41
41,1
42
45
46
50
51

1.318.658
0
8.273.996
0
X
4.218.906
56.485
X
129.140
0
X
4.404.531
0
0
6.441
18.465.932
231.359.359
X

2.387.194
0
11.721.017
0
X
3.425.800
33.079
X
136.643
0
X
3.595.522
0
0
2.411.690
23.568.234
411.197.267
X

52

0

X
0

53
54
55
58
59

0
2.909.384
9.283.971
12.193.355

0
5.106.259
8.981.781
14.088.040

60

958.386
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X

X
X
698.677

Datorii comerciale si avansuri

61

721.818

576.583

Avansuri primite

61,1

X

X

62
63
63,1
64

C.
1.
2.

Datorii catre bugete, din care:
Datoriile institutiilor publice catre bugete
Contributii sociale
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile
Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si
fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme
internationale
din care: sume datorate Comisiei Europene
Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite
într-o perioada de pâna la un an
Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în
cursul exercitiului curent
Salariile angajatilor
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,
indemnizatii de somaj, burse), din care:
Pensii, indemnizatii de somaj, burse
Venituri în avans
Provizioane
TOTAL DATORII CURENTE
(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)
TOTAL DATORII (rd.58+78)
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII =
CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)
CAPITALURI PROPRII
Rezerve, fonduri
Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)

3.

2

3

812.928
X
506.290
0

1.024.175
X
637.607
0

65

4.613.598

4.140.317

66
70

0
0

0
0

71

0

0

72
73

1.101.545
0

1.279.471
0

73,1
74
75
78

X
54.579
0
7.541.036

X
30.858
0
7.173.498

79
80

19.734.391
211.624.968

21.261.538
389.935.729

83
84
85

X
130.017.851
65.401.967

X
299.664.123
81.614.924

Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)

86

0

0

4.

Rezultatul patrimonial al exercitiului

87

16.205.100

8.656.682

5.

Rezultatul patrimonial al exercitiului

88

0

0
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TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)

90

211.624.918

389.935.729

4
5
6
7

8
9
10
11
12

9. PROGRAMELE SI STRATEGIILE PROPRII:
PROIECTE ale PRIMARIEI CÂMPULUNG MOLDOVENESC în perioada 2008 – 2012

Nr.
Crt

Titlu proiect

Program /
Finantator

Valoarea
proiectului

Observatii

300.000
EUR

2011-2012
Proiect finalizat

950.000 lei

2011-2012
Proiect finalizat

A.

1.

Proiecte finalizate
CONSERVAREA SI
PUNEREA ÎN VALOARE
A MOSTENIRII
CULTURALE
BUCOVINENE DIN
EUROPA CENTRALA

Obiectul proiectului
finantat

POC
România-UcrainaFestivalul International de
Moldova
Folclor
Uniunea Europeana
„Întâlniri bucovinene”
Guvernul României
Bugetul local
POR
Axa prioritara 5.3
Proiect de promovare
Promovarea
turistica a traditiilor legate de
potentialului
turistic
civilizatia lemnului în
Uniunea
Europeana
Bucovina
Guvernul României
Bugetul local

2.

„DRUMUL LEMNULUI” –
proiect de promovare
turistica

3.

INVESTITII ÎN UTILITATI
PUBLICE

Extinderea retelei de
canalizare

Finantare
guvernamentala

500.000 lei

Executat în
perioada
2009 - 20011

4.

REABILITAREA
SISTEMULUI
EDUCATIONAL

Reparatii, amenajari,
întretinere la scoli si
gradinite

Finantare
guvernamentala

200.000 lei

Executat în
perioada
2008 - 20011
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5.

REABILITAREA
SISTEMULUI DE
SANATATE

Reparatii, amenajari,
întretinere spitalul municipal

Finantare
guvernamentala

700.000 lei

Executat în
perioada
2009 - 20011

6.

REABILITARE URBANA

Reabilitare Platoul Central si
trotuare

Finantare Consiliul
Judetean

600.000 lei

Executat în
perioada
2010 - 20011

7.

MASURI CONTRA
CALAMITATILOR
NATURALE

Aparari de maluri la pârâul
Izvorul Alb

Finantare
guvernamentala

500.000 lei

Executat în
perioada
2009 - 20011

8.

REABILITARE SI
EXTINDERE SPATII
VERZI ÎN MUNICIPIUL
CÂMPULUNG
MOLDOVENESC

Amenajarea parcurilor Ion
Creanga,
T. Stefanelli, Balta Trestiei,
Bodea

Guvernul României Fondul de mediu

600.000 lei

Executat în
perioada
209 - 20012

9.

SPRIJIN PENTRU
BISERICI

B.

1.

2.

3.

Proiecte aprobate, finantate si aflate în implementare
Realizarea pârtiei de schi
PÂRTIA DE SCHI
cu anexe
„RARAU”
Schi în Romania
Guvernul României
CÂMPULUNG
Tractiunea pe cablu
MOLDOVENESC
(telegondola)

PLAN INTEGRAT DE
DEZVOLTARE URBANA
PENTRU CARTIERELE
STADION, CENTRU,
BODEA, DIN MUNICIPIUL
CÂMPULUNG
MOLDOVENESC

SUPLIMENTAREA
SISTEMELOR CLASICE
DE ÎNCALZIRE CU
SISTEME CARE
UTILIZEAZA ENERGIA
SOLARA LA COLEGIUL
SILVIC „BUCOVINA”

Executat în
perioada
2008 - 2011

Finantare
guvernamentala

Modernizarea spatiilor
publice urbane din
cartierele Stadion, Centru
si Bodea din municipiul
Campulung Moldovenesc,
judetul Suceava
POR – Axa prioritara 1
(infrastructura rutiera,
Uniunea Europeana
pietonala si spatii verzi)
Guvernul României
Bugetul local
Cresterea sigurantei

24.000.000
EUR

Se afla în faza de
executie cu
finalizare 2013

5.300.000
EUR

Se afla în faza de
executie
cu finalizare 2013

publice in cartierele
Stadion, Centru si Bodea
Campulung Moldovenesc,
(retea camere de
supraveghere)
Programul de
înlocuire sau
completare a
sistemelor clasice de
încalzire cu sisteme
care utilizeaza energia
solara, energia
geotermala si energia
650.000 lei
eoliana, ori alte
sisteme care conduc
la imbunatatirea
calitatii aerului, apei
si solului.

Producerea si utilizarea
energiei geotermale în
completarea sistemelor
clasice de incalzire

In faza de
implementare

Guvernul României –
Fondul de mediu
C.

1.

Proiecte depuse, evaluate si aflate în asteptare

REABILITAREA,
MODERNIZAREA SI
DOTAREA SCOLII NR.3
„BOGDAN VODA” SI A
SCOLII NR 4. „TEODOR
STEFANELLI” DIN
MUNICIPIUL
CÂMPULUNG
MOLDOVENESC,
JUD. SUCEAVA

Renovare generala la
interior si exterior, instalatii
si dotari pentru toate spatiili
functionale ale scolilor
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POR – Axa prioritara
3.4
Uniunea Europeana
Guvernul României
Bugetul local

2.000.000
EUR

depus în 2009

2.

REABILITARE SI
MODERNIZARE SALA
SPORT, ATELIERE
SCOLARE SI TEREN DE
SPORT COLEGIUL
SILVIC BUCOVINA,
MUNICIPIUL
CAMPULUNG
MOLDOVENESC,
JUDETUL SUCEAVA

Renovare generala la
interior si exterior, instalatii
si dotari pentru atelierele
scolare si sala de sport;
amenajarea terenului de
sport în aer liber

POR – Axa prioritara
3.4
Uniunea Europeana
Guvernul României
Bugetul local

700.000
EUR

depus în 2009

Sume aduse pentru proiecte de dezvoltare în perioada 2008 – 2012 = peste 30.000.000
Euro

10. LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC,
PUSE LA DISPOZITIE DIN OFICIU:
1) Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
2) Organigrama Primariei Municipiului Câmpulung Moldovenesc;
3) Regulamentul de organizare si functionare al Primariei Municipiului Câmpulung
Moldovenesc;
4) Programul de functionare al Primariei Municipiului Câmpulung Moldovenesc;
5) Programul de audiente al persoanelor din conducerea Primariei;
6) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei;
7) Numele si prenumele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
din cadrul Primariei;
8) Coordonatele de contact ale Primariei: denumirea, sediul, numerele de telefon,
fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet
9) Sursele financiare - bugetul Primariei Municipiului Câmpulung Moldovenesc,
bilantul contabil;
10) Programe si strategii proprii ale Primariei;
11) Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate de
Primaria Municipiului Câmpulung Moldovenesc si Consiliul Local al Municipiului Câmpulung
Moldovenesc;
12) Lista cuprinzând documentele de interes public;
13) Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit
legii;
14) Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publice, în situatia în
care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes
public solicitate

11. LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE DE
PRIMARIA MUNICIPIULUI SI CONSILIUL LOCAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CE CONSTITUIE INFORMATII DE INTERES PUBLIC,
ALTELE DECÂT CELE PUSE LA DISPOZITIE DIN OFICIU:
1. Hotarârile cu caracter normativ ale Consiliului Local;
2. Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul municipiului;
3. Componenta nominala a Consiliului Local, inclusiv apartenenta politica;
componenta comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
4. Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local;
5. Regulamentul de ordine interioara;
6. Codul de conduita al functionarilor publici si al personalului contractual;
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7. Informari întocmite de Primarul municipiului privind starea economica si sociala
a municipiului, precum si informari asupra modului de aducere la îndeplinire a hotarârilor
consiliului local;
8. Declaratiile de avere si de interese ale consilierilor locali si ale functionarilor
publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
9. Rapoartele anuale de activitate întocmite de catre consilierii municipali precum
si de catre viceprimar;
10. Raportul anual privind inventarierea si administrarea bunurilor care apartin
domeniului public si privat al municipiului;
11. Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contraventii si
aplica sanctiuni;
12. Lista împuternicitilor primarului care pot constata contraventii si aplica sanctiuni
în domeniile de activitate;
13. Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
14. Lista proceselor verbale de constatare a contraventiilor;
15. Documente privind repartizarea spatiilor cu destinatie de locuinta, precum si cu
privire la închirierea ori concesionarea spatiilor cu alta destinatie decât cea de locuinta;
16. Lista asociatiilor de proprietari din municipiu si a administratorilor acestora;
17. Propuneri de la cetateni;
18. Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice
de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situatie si amplasamente cu mobilier
stradal si constructii provizorii;
19. Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire eliberate;
20. Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor,
casatoriilor, deceselor;
21. Evidenta dosarelor de: tutela, curatela, asistenta sociala a persoanei vârstnice;
22. Activitatile si locurile în care se poate presta munca în folosul comunitatii,
precum si prezenta lunara la munca a beneficiarilor de ajutor social;
23. Lista de achizitii publice, servicii, lucrari;
24. Listele cu ofertele câstigatoare pentru achizitii publice, servicii si lucrari,
conform prevederilor legale în materie;
25. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
26. Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite conform
hotarârilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de
facilitati fiscale;
27. Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritati publice din tara si strainatate,
înfratirea cu alte comunitati din strainatate, programe ale unor vizite bilaterale;
28. Lista certificatelor de producator eliberate;
29. Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul
municipiului;
30. Relatii cu O.N.G.-uri, programe ale acestora si colaborari;
31. Informatii despre programele cu finantare externa;
32. Alte documente si informatii, care nu se excepteaza de la accesul liber al
cetatenilor, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, modificata.

12. MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI PRIMARIEI MUNICIPIULUI
CÂMPULUNG MOLDOVENESC ÎN SITUATIA ÎN CARE PERSOANA
SE CONSIDERA VATAMATA ÎN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES
LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC:
Conform prevederilor art. 21 si art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind informatiile
de interes public, cetatenii se pot adresa cu reclamatie administrativa conducatorului
institutiei publice, în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau
tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice.
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Daca solicitantul, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa se
considera în continuare lezat în drepturile sale prevazute de lege, poate face plângere la
instanta de contencios administrativ a tribunalului în a carui raza teritoriala domiciliaza sau
în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii sau institutiei publice.
Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de
interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale. Atât plângerea,
cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
Daca consideri ca ti-a fost încalcat dreptul de liber acces la informatie poti depune
o reclamatie:
• aceasta trebuie depusa în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit
sau tacit al institutiei;
• reclamatia trebuie adresata conducatorului autoritatii sau institutiei careia i-ai
adresat solicitarea, iar acesta este obligat ca în urma unei anchete administrative, sa îti dea
un raspuns în termen de 15 zile de la înregistrarea plângerii;
• daca reclamatia este întemeiata, raspunsul va contine si informatiile de interes
public solicitate initial si va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate functionarului vinovat.
Daca consideri ca ti-a fost lezat dreptul de liber acces la informatie te poti
adresa justitiei:
• te poti adresa direct dupa asteptarea raspunsului la solicitarea initiala sau dupa
raspunsul la reclamatia administrativa;
• plângerea trebuie depusa la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a
carei raza teritoriala domiciliezi sau în a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei sau
autoritatii publice împricinate, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de
primire a raspunsului la solicitarea initiala;
•instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa îti furnizeze informatiile
de interes public solicitate si sa îti plateasca daune morale si/sau patrimoniale;
• daca esti nemultumit de hotarârea instantei, aceasta poate fi atacata prin recurs
la Curtea de Apel. Decizia Curtii de Apel ramâne definitiva si irevocabila;
• atât actiunea depusa la prima instanta, cât si recursul de la Curtea de Apel sunt
scutite de la plata taxei de timbru.
13. COMPONENTA NOMINALA A COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC SI LISTA
HOTARÂRILOR ADOPTATE ÎN CURSUL ANULUI 2012
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc este autoritatea
administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala, fiind organ deliberativ,
conform Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile
ulterioare si se alege în conditiile prevazute de Legea privind alegerile locale.
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc este organizat si
functioneaza în comisii de specialitate, astfel:
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante,
administrarea domeniului public si privat al municipiului, servicii, comert si
agricultura
-

Chirodea Gavril
Giosan Mircea
Paziuc Alexandru
Taran Ioan
Berentan Corneliu-Petru

Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor
publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura
12

-

Vranau Nicolai
Varvaroi Vasile-Lucian
Timi? Eugen-Liviu
Giosan Nicolai
Creciunescu Adrian

Comisia pentru învatamânt, sanatate si familie, munca si protectie sociala,
activitati social-culturale, culte, activitati sportive, de agrement si turism
-

Macovei Virgil
Burduhos Victor
Cârmaci Nicolai
Tâmpescul-Piticar Vasile
Creciunescu Adrian (supleant)

Comisia pentru administratia publica locala, juridica si de disciplina,
apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor si libertatilor cetatenilor
-

Niga Gheorghe
Flutur Cristina-Nicoleta
Robciuc Silviu-Florin

Lista hotarârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului
Câmpulung Moldovenesc în cursul anului 2012:
Nr.
Data
H.C.L. adoptarii
1.

26.01.2012

2.

26.01.2012

3.

26.01.2012

4.

26.01.2012

5.

26.01.2012

6.

26.01.2012

7.

26.01.2012

8.

26.01.2012

9.

26.01.2012

10.

26.01.2012

11.

26.01.2012

Titlul
Hotarâre cu privire la prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Municipiului
Câmpulung Moldovenesc si a Regulam entul Local de Urbanism aferent.
Hotarâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor si a unor
majorari de întârziere.
Hotarâre cu privire la stabilirea sumei pâna la care se anuleaza creantele datorate bugetului
local de persoanele fizice si juridice pentru anul fis cal 2011.
Hotarâre privind stabilirea cotei impozitului pe cladiri nereevaluate si pentru cladirile cu destinatie
turistica.
Hotarâre cu privire la subventionarea transportului urban de calatori pentru unele categorii ale
populatiei, în anul 2012.
Hotarâre cu privire la prelungirea valabilitatii unor contracte de închiriere si a unor contracte de
dare în folosinta gratuita, pentru spatii cu alta destinatie decât locuinta.
Hotarâre privind modificarea coloanei nr. 8, numarul curent 1 din tabelul strada Caprioarei f.n.
Câmpulung Moldovenesc al anexei nr. 1 la Hotarârea Consiliului Local al Municipiului
Câmpulung Moldovenesc nr. 19/2011 pentru stabilirea unor masuri organizatorice în vederea
punerii în aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spatiilor
proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete
medicale, precum si a spatiilor în care se desfasoara activitati conexe actului medical.
Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Extindere si reabilitare
retea de alimentare cu apa în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în zonele "Sâhla", "Obor" si
"Capu satului"”.
Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Extindere si reabilitare
retea de canalizare în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în zonele “Sâhla”, “Obor” si “Capu
Satului”.
Hotarâre privind transmiterea în folosinta gratuita catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Turismului a terenului în suprafata de 14765,79 mp, proprietate publica a m unicipiului
Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, pe perioada realizarii obiectivului de investitie
“Extindere si reabilitare retea de alimentare cu apa în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în
zonele "Sâhla", "Obor" si "Capu satului"”, în cadrul Programului national de dezvoltare a
infrastructurii.
Hotarâre privind transmiterea în folosinta gratuita catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Turismului a terenului în suprafata de 17632 mp, proprietate publica a municipiului Câmpulung
Moldovenesc, judetul Suceava, pe perioada realizarii obiectivului de investitie “Extindere si
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12.

26.01.2012

13.

03.02.2012

14.

20.02.2012

15.

29.02.2012

16.

29.02.2012

17.

29.02.2012

18.

29.02.2012

19.

29.02.2012

20.

29.02.2012

21.

29.02.2012

22.

29.02.2012

23.

29.02.2012

24.

29.02.2012

25.

29.02.2012

26.

29.02.2012

27.

29.02.2012

28.

29.02.2012

29.

29.02.2012

30.

29.02.2012

31.

29.02.2012

32.

29.02.2012

33.

29.02.2012

34.

29.02.2012

35.

29.02.2012

reabilitare retea de canalizare în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în zonele "Sâhla", "Obor"
si "Capu Satului"”, în cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii.
Hotarâre pentru modificarea si completarea anexei nr.7 la contractul de delegare a gestiunii
serviciului public de salubrizare a municipiului Câmpulung Moldovenesc prin concesiune nr.
1458/26.01.2006 aprobat prin Hotarârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung
Moldovenesc nr.86 din 30 iunie 2005 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de
salubrizare a municipiului Câmpulung Moldovenesc prin licitatie publica deschisa.
Hotarâre pentru cu privire la aprobarea bugetului general al municipiului Câmpulung
Moldovenesc pe anul 2012.
Hotarâre cu privire la aprobarea utilizarii si repartizarii sumei de 25000 lei din Fondul de rezerva
bugetara la dispozitia Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc catre Grupul
scolar nr.1 pentru finantarea unor cheltuieli urgente în vederea procurarii combustibilului necesar
încalzirii spatiilor scolare si rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung
Moldovenesc pe anul 2012.
Hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Câmpulung
Moldovenesc, judetul Suceava, în Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si
Canalizare Suceava, sa voteze în Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si
Canalizare Suceava pentru alegerea Comisiei de cenzori a Asociatiei si semnarea actelor
aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei.
Hotarâre cu privire la alocarea cantitatii de 50 metri cubi material lemnos ca ajutor de urgenta
pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu.
Hotarâre cu privire la alocarea cantitatii de 25 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenta pentru
refacerea unui imobil afectat de incendiu.
Hotarâre cu privire la alocarea cantitatii de 10 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenta pentru
refacerea unui imobil afectat de incendiu.
Hotarâre cu privire la acordarea cantitatii de 10 metri cubi material lemnos, cu titlu gratuit, pentru
realizarea unei protectii de mal în zona Izvorul Alb, municipiul Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre cu privire la aprobarea emiterii acordului prealabil pentru obiectivul “Asistenta tehnica
pentru elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, detaliilor de executie si
documentatiei de atribuire pentru variantele de ocolire Pascani, Roman, Câmpulung
Moldovenesc si Vatra Dornei” - Varianta de ocolire a Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în
municipiul Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre privind înregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza municipiului
Câmpulung Moldovenesc, care nu se supun înmatricularii.
Hotarâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre pentru completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al
municipiului Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, înscris în anexa la Hotarârea Consiliului
Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 48 din 11.10.1999 cu privire la însusirea
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotarâre privind aprobarea actualizarii Strategiei locale pentru accelerarea dezvoltarii serviciilor
comunitare de utilitati publice si a Planului de implementare a strategiei privind accelerarea
dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice pentru anul 2012.
Hotarâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de
Urbanism aferent pentru str. Viitorului nr. 16, Câmpulung Moldovenesc “Schimbare destinatie
imobil din anexa în spalatorie auto”.
Hotarâre pentru modificarea Hotarârii Consiliului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc
nr. 50 din 30 iunie 2011 cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
Moldovenesc pentru depunerea si aprobarea cheltuielilor aferente proiectului “Sistem integrat
pentru eficientizarea activitatilor desfasurate de Spitalul de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc”.
Hotarâre cu privire la numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
Moldovenesc în Consiliul de administratie al Clubului copiilor si elevilor din municipiul
Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei
de 10000 lei Parohiei “Sfântul Gheorghe” pentru finalizarea lucrarilor unui lacas de cult.
Hotarâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei
de 25000 lei Parohiei “Nasterea Maicii Domnului” pentru finalizarea lucrarilor de construire
aferente unor cladiri sociale.
Hotarâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei
de 15000 lei Parohiei “Sfântul Nicolae” pentru finalizarea lucrarilor de construire aferente unor
cladiri sociale.
Hotarâre pentru modificarea articolului 1 din Hotarârea Consiliului Local al municipiului
Câmpulung Moldovenesc nr. 95/30.08.2007 privind înfiintarea Unitatii Municipale de Monitorizare
a serviciilor comunitare de utilitati publice Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre privind vânzarea unei suprafete de 265 mp teren proprietatea privata a Municipiului
Câmpulung Moldovenesc situat în str. D. Cantemir fn.
Hotarâre cu privire la aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 28 mp, situat în
strada Ciprian Porumbescu nr. 9, proprietatea privata a municipiului Câmpulung Moldovenesc,
cu respectarea dreptului de preemptiune pentru Poenariu Sorin.
Hotarâre privind înfiintarea Serviciului de iluminat public al municipiului Câmpulung
Moldovenesc, aprobarea Caietului de sarcini si a Regulamentului serviciului de iluminat public.
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36.

29.02.2012

37.

29.02.2012

38.

29.02.2012

39.

29.02.2012

40.

29.02.2012

41.

29.02.2012

42.

29.02.2012

43.

29.03.2012

44.

29.03.2012

45.

29.03.2012

46.

29.03.2012

47.

29.03.2012

48.

29.03.2012

49.

29.03.2012

50.

29.03.2012

51.

29.03.2012

52.

26.04.2012

53.
54.

26.04.2012
26.04.2012

55.

26.04.2012

56.

26.04.2012

57.

26.04.2012

58.

26.04.2012

59.

10.05.2012

60.

10.05.2012

61.

10.05.2012

62.

10.05.2012

63.

10.05.2012

Hotarâre privind atribuirea unui spatiu în vederea depozitarii si utilizarii arhivei documente
primarie, în imobilul Scolii generale nr. 1, Theodor Darie Câmpulung Moldovenesc din strada
Calea Transilvaniei nr. 106.
Hotarâre privind închirierea prin licitatie publica a unui spatiu situat în str. C. Porumbescu fn.,
Câmpulung Moldovenesc, în vederea desfasurarii de activitati sportive.
Hotarâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al municipiului
Câmpulung Moldovenesc si administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
Moldovenesc, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în
administrarea Colegiului National “Dragos Voda” precum si aprobarea schimbarii destinatiei
imobilului (etajele 2 si 3) situat în strada Liceului nr. 3.
Hotarâre privind aprobarea contului de executie al bugetului municipiului Câmpulung
Moldovenesc pentru anul 2011.
Hotarâre cu privire la alocarea cantitatii de 40 m.c. material lemnos doamnei Peiu Simona
Alexandrina, ca ajutor de urgenta pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu.
Hotarâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul
2012.
Hotarâre privind redistribuirea sumelor aferente cheltuielilor de personal din luna martie 2012
între unitatile de învatamânt din municipiu.
Hotarâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Câmpulung
Moldovenesc.
Hotarâre pentru completarea Normelor cu privire la buna gospodarire, întretinerea si folosirea
constructiilor de orice fel, activitatile de întretinere si curatenie a localitatii, activitati comerciale,
protectia mediului, convietuirea sociala, ordinea si linistea publica si traficul rutier în municipiul
Câmpulung Moldovenesc aprobate prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
Moldovenesc nr. 8 din 26 februarie 2009.
Hotarâre privind organizarea retelei scolare si aprobarea atribuirii de noi denumiri unitatilor de
învatamânt preuniversitar de stat din Municipiul Câmpulung Moldovenesc, pentru anul scolar
2012-2013.
Hotarâre privind modificarea denumirii unitatii de învatamânt particular Gradinita “Sfânta Ana” din
municipiul Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei
de 15000 lei Bisericii militare “Sfântul Ioan Botezatorul” pentru finalizarea lucrarilor unui lacas de
cult.
Hotarâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor si a unor
majorari de întârziere.
Hotarâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor si numarul acestora acordate elevilor
din învatamântul preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung Moldovenesc în semestrul al IIlea al anului scolar 2011-2012.
Hotarâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul
2012.
Hotarâre privind redistribuirea sumelor aferente cheltuielilor de personal din luna aprilie 2012,
între unitatile de învatamânt din municipiu.
Hotarâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei
sume pentru tiparirea cartii “Câmpulung Moldovenesc - ghid turistic “ autori: ing. Gheorghe Popa
si prof. dr. George Istrate.
Hotarâre cu privire la acordarea scutirilor la plata impozitului/taxei pe cladiri.
Hotarâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare
necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2012 al municipiului Câmpulung
Moldovenesc.
Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajarea si semaforizarea
intersectiei strazii Calea Bucovinei (DN 17) cu strada Dimitrie Cantemir din municipiul
Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Extindere retea
distributie gaze naturale în vederea racordarii blocurilor ANL situate în cartierul Bunesti din
municipiul Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava”.
Hotarâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul
2012 a sumei de 15800 lei Spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc pentru cofinantarea
unor proiecte de interes public în domeniul sanitar.
Hotarâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul
2012.
Hotarâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre cu privire la aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 144 mp situat în str.
Martisorului nr. 9, proprietatea privata a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea
dreptului de preemptiune pentru Platon Leila Rodica si Platon Radu.
Hotarâre cu privire la aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 151 mp situat în
strada Calea Bucovinei nr. 131, proprietatea privata municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu
respectarea dreptului de preemptiune pentru Vranau Mihai si Vranau Rodica.
Hotarâre cu privire la aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 229 mp situat în
strada Calea Bucovinei nr. 131, proprietatea privata municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu
respectarea dreptului de preemptiune pentru S.C. MIRODIA PROD IMPEX SRL.
Hotarâre cu privire la aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 214 mp situat în str.
T. Stefanelli nr. 2, proprietatea privata a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea
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dreptului de preemptiune pentru Oanea Constantin si Oanea Livia.
Hotarâre cu privire la aprobarea vânzarii directe a bunurilor imobile (constructii si teren aferent)
proprietatea privata a municipiului Câmpulung Moldovenesc, situate în strada Th. Neculuta nr.
10, catre chiriasii Oprea Elisabeta si Marchitan Ion si Marchitan Veronica.
Hotarâre cu privire la aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 157 mp situat în str.
AL. Bogza nr. 10, proprietatea privata a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea
dreptului de preemptiune pentru Simionescu Sorin Constantin si Simionescu Ioana Rodica.
Hotarâre cu privire la aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 207 mp situat în
strada Calea Bucovinei nr.81, proprietatea privata a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu
respectarea dreptului de preemptiune pentru Antonesei Eugen.
Hotarâre cu privire la aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 244 mp situat în
strada D. Cantemir nr. 28, proprietatea privata a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu
respectarea dreptului de preemptiune pentru Sadean Ovidiu Emanoil si Sadean Fevronia.
Hotarâre cu privire la aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 129 mp situat în
strada D. Cantemir nr. 28, proprietatea privata a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu
respectarea dreptului de preemptiune pentru Curca Eugenia.
Hotarâre cu privire la aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 333 mp situat în
strada Luca Arbore nr. 4, proprietatea privata a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu
respectarea dreptului de preemptiune pentru Muresanu Viorica.
Hotarâre cu privire la aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 581 mp situat în
strada Rozelor nr.3, proprietatea privata a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea
dreptului de preemptiune pentru Carvaschi Constantin.
Hotarâre cu privire la aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 212 mp situat în
strada Mihai Eminescu nr.20, proprietatea privata a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu
respectarea dreptului de preemptiune pentru Morosan Eduard si Morosan Maria.
Hotarâre cu privire la aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 166 mp situat în
strada Bunesti nr. 9B , proprietatea privata a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu
respectarea dreptului de preemptiune pentru Anchidin Ionel si Anchidin Edviga.
Hotarâre cu privire la aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 385 mp situat în str.
Razboieni nr. 11, proprietatea privata a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea
dreptului de preemptiune pentru Costeliuc Cornel Florinel si Costeliuc Paraschiva Mihaela.
Hotarâre cu privire la aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafata de 250 mp situat în str.
Theodor Neculuta nr. 3, proprietatea privata a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu
respectarea dreptului de preemptiune pentru Latis Andreea.
Hotarâre privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate
închirierii si aprobarea regulamentului privind ordinea si modul de solutionare a cererilor,
administrarea, exploatarea si închirierea locuintelor construite prin Agentia Nationala pentru
Locuinte, în municipiul Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre cu privire la alocarea cantitatii de 50 mc material lemnos, ca ajutor de urgenta pentru
refacerea unui imobil afectat de incendiu.
Hotarâre privind aprobarea contului de executie al bugetului municipiului Câmpulung
Moldovenesc pe trimestrul 1 2012.
Hotarâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul
2012.
Hotarâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei
sume pentru acordarea unui ajutor financiar doamnei Rusu Corduneanu Cristina.
Hotarâre privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor.
Hotarâre privind validarea mandatelor consilierilor.
Hotarâre privind constituirea Consiliului local.
Hotarâre privind alegerea presedintelui de sedinta.
Hotarâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Hotarâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului CIOSNAR
EUGEN
Hotarâre privind validarea unui mandat de consilier local.
Hotarâre pentru modificarea articolului 1 alineatul (2) din Hotarârea Consiliului Local al
Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 17/2011 privind înfiintarea Comisiei locale de ordine
publica a municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre cu privire la constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte.
Hotarâre pentru modificarea articolului 3 din Hotarârea Consiliului Local al municipiului
Câmpulung Moldovenesc nr. 26/2011 privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor
fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile si de autorizare a persoanelor
juridice specializate pentru activitatea de adminis trare a asociatiilor de proprietari.
Hotarâre pentru modificarea articolului 1 din Hotarârea Consiliului Local al Municipiului
Câmpulung Moldovenesc nr. 120/2008, cu privire la numirea comisiei de negociere a pretului si a
conditiilor de cumparare a unor bunuri imobile, terenuri si/sau constructii.
Hotarâre cu privire la acordarea cantitatii de 10 metri cubi material lemnos, cu titlu gratuit, d-lui
Gherman Mihai, pentru reparatii la acoperisul imobilului situat în str. Mihail Sadoveanu, nr. 11 proprietatea municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre privind aprobarea lucrarilor de interes local care vor fi executate în anul 2012 de
persoanele beneficiare de venit minim garantat.
Hotarâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei
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sume pentru acordarea unui ajutor financiar familiei Macovei Nicolae si Dorina Cornelia pentru
minora Macovei Delia.
Hotarâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul
2012.
Hotarâre cu privire la alocarea cantitatii de 50 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenta pentru
refacerea unor constructii afectate de incendiu.
Hotarâre privind aprobarea închirierii de catre Municipiul Câmpulung Moldovenesc a unor bunuri
imobile (cladiri si teren) situate în Calea Transilvaniei nr. 16 din Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre privind aprobarea contului de executie al bugetului general al municipiului Câmpulung
Moldovenesc la data de 30.06.2012.
Hotarâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor si a unor
majorari de întârziere.
Hotarâre privind modificarea denumirii unitatii de învatamânt particular Fundatia Centrul de Studii
“Stefan cel Mare si Sfânt – Bucovina” filiala Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul
2012.
Hotarâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 410 mp, teren proprietatea
privata a Municipiului Câmpulung Moldovenesc situat în str. I. Slavici fn., în vederea construirii
unei parcari auto.
Hotarâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul
2012 a sumei de 80000 lei Spitalului de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc pentru finantarea
obiectivului de investitii “RK la acoperisul Spitalului de psihiatrie”.
Hotarâre privind aprobarea redistribuirii sumelor aferente cheltuielilor de personal din luna
septembrie 2012 între unitatile de învatamânt din municipiu si a virarilor de credite bugetare în
cadrul aceluiasi capitol din bugetul general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul
2012.
Hotarâre privind aprobarea listei de prioritati cuprinzând solicitantii locuintelor pentru tineri,
destinate închirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, în municipiul Câmpulung
Moldovenesc.
Hotarâre cu privire la desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Câmpulung
Moldovenesc în consiliile de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Câmpulung
Moldovenesc.
Hotarâre privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Câmpulung
Moldovenesc în Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Câmpulung
Moldovenesc în Consiliul de Administratie al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Câmpulung
Moldovenesc în Consiliul etic al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre pentru aprobarea Regulamentului privind masurile de crestere a calitatii arhitectural ambientale a cladirilor în municipiul Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul
2012 a sumei de 25000 lei Spitalului de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc pentru finantarea
obiectivului de investitii “Amenajare spatiu pentru amplasarea unui computer tomograf”.
Hotarâre cu privire la alocarea cantitatii de 6 mc material lemnos, ca ajutor de urgenta pentru
refacerea unui imobil afectat de incendiu.
Hotarâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul
2012 a sumei de 5.000 lei pentru acordarea unui ajutor financiar domnului Dranca Nicolae pentru
acoperirea daunelor produse de incendiul care a avut loc în data de 16 iulie 2012.
Hotarâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei
de 15000 lei Parohiei “Sfântul Dumitru” pentru finalizarea lucrarilor de construire a unei case
praznicar si a unei clopotnite.
Hotarâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a sumei
de 5000 lei Bisericii militare “Sfântul Ioan Botezatorul” pentru finalizarea lucrarilor unui lacas de
cult.
Hotarâre cu privire la prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Municipiului
Câmpulung Moldovenesc si a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
Hotarâre privind validarea Dispozitiei Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.
846/14.09.2012 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Câmpulung
Moldovenesc pe anul 2012 si rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung
Moldovenesc pe anul 2012.
Hotarâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Câmpulung
Moldovenesc, judetul Suceava în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
de Gestionare a Deseurilor în judetul Suceava si împuternicirea acestuia sa voteze pentru
alegerea Presedintelui si a Consiliului director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de
Gestionare a Deseurilor în judetul Suceava, precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor
aditionale de modificare si completare a Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor în judetul Suceava.
Hotarâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Câmpulung
Moldovenesc, judetul Suceava, în Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si
Canalizare Suceava (AJAC Suceava) si împuternicirea acestuia sa voteze pentru alegerea
Presedintelui si a Consiliului director al AJAC Suceava, precum si pentru adoptarea si semnarea

17

121.

27.09.2012

122.

25.10.2012

123.

25.10.2012

124.

25.10.2012

125.
126.

25.10.2012
25.10.2012

127.

25.10.2012

128.

19.11.2012

129.

19.11.2012

130.

29.11.2012

131.

29.11.2012

132.

29.11.2012

133.

29.11.2012

134.

29.11.2012

135.

29.11.2012

136.

29.11.2012

137.

29.11.2012

138.

29.11.2012

139.

29.11.2012

140.

29.11.2012

141.

29.11.2012

142.
143.

29.11.2012
29.11.2012

144.
145.

29.11.2012
29.11.2012

146.

29.11.2012

147.

10.12.2012

148.

20.12.2012

149.

20.12.2012

Actelor aditionale de modificare a Actului constitutiv si a Statutului AJAC Suceava.
Hotarâre pentru modificarea anexei la Hotarârea Consiliului Local nr. 45 din 29 martie 2012 cu
privire la organizarea retelei scolare si aprobarea atribuirii de noi denumiri unitatilor de
învatamânt preuniversitar de stat din Municipiul Câmpulung Moldovenesc, pentru anul scolar
2012-2013.
Hotarâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre privind închirierea prin licitatie publica a spatiului proprietatea privata a municipiului
Câmpulung Moldovenesc, situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, strada Garii nr. 11 - 13,
în suprafata de 32,09 mp, pentru activitati de învatamânt-scoli de conducere, pilotaj.
Hotarâre cu privire la alocarea cantitatii de 10 m.c. lemn de foc Detasamentului de Jandarmi
Câmpulung Moldovenesc pentru punctul de lucru situat pe masivul Rarau.
Hotarâre cu privire la prelungirea valabilitatii unor contracte de concesiune.
Hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc
pe anul 2012.
Hotarâre cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc a unei
sume pentru premierea si cazarea elevilor care participa la Concursul interjudetean de
matematica “Matematica în Bucovina. Memorialul Vasile Polesciuc”.
Hotarâre pentru validarea Dispozitiei Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc nr.
1008/12.11.2012 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Câmpulung
Moldovenesc pe anul 2012.
Hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc
pe anul 2012.
Hotarâre privind aprobarea programului de masuri specifice sezonului rece 2012 - 2013 si
aprobarea tehnologiei de interventie în cazul aparitiei poleiului si a caderilor de zapada în
municipiul Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre privire la desemnarea unui reprezentant al Municipiului Câmpulung Moldovenesc în
Adunarea Generala a Actionarilor la S. C. ACET S.A. Suceava.
Hotarâre privind împuternicirea S.C. ACET S.A. Suceava, prin Consiliul de Administratie, sa
efectueze procedurile necesare în vederea selectarii candidatilor pentru functiile de membrii ai
viitorului Consiliu de Administratie al S.C ACET S.A. Suceava.
Hotarâre privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal la Spitalul
Municipal Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre privind aprobarea contului de executie al bugetului general al municipiului Câmpulung
Moldovenesc la data de 30 septembrie 2012.
Hotarâre cu privire la aprobarea întocmirii Studiului de fundamentare si prefezabilitate pentru
realizarea investitiei “Construire piata agroalimentara în municipiul Câmpulung Moldovenesc”
prin parteneriat public privat.
Hotarâre privind aprobarea înregistrarii Primariei Municipiului Câmpulung Moldovenesc în
Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar,
precum si stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar.
Hotarâre pentru modificarea anexei la Hotarârea Consiliului Municipiului Câmpulung
Moldovenesc nr. 29 din 24 martie 2005 cu privire la transmiterea în administrare si în mod gratuit
a unor spatii în care îsi desfasoara activitatea Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre privind modificarea articolului 2 din Hotarârea Consiliului Local al Municipiului
Câmpulung Moldovenesc nr. 117 din 25 septembrie 2008 pentru aprobarea listei spatiilor având
destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfasoara activitati conexe
actului medical, care urmeaza a fi vândute în conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr.68/2008
privind vânzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu
destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfasoara activitati conexe
actului medical si desemnarea reprezentantilor pentru comisia de vânzare si comisia de
contestatie.
Hotarâre cu privire la alocarea cantitatii de 20 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenta pentru
refacerea unui imobil afectat de incendiu.
Hotarâre cu privire la alocarea cantitatii de 25 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenta pentru
refacerea unui imobil afectat de incendiu.
Hotarâre cu privire la alocarea cantitatii de 12 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenta pentru
domnul Ciuciuc Ion.
Hotarâre cu privire la prelungirea valabilitatii unor contracte de concesiune.
Hotarâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere în zona pietei agroalimentare
din municipiul Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre cu privire la repartizarea în vederea închirierii a unui spatiu cu destinatie de locuinta.
Hotarâre cu privire la alocarea cantitatii de 180 metri cubi material lemnos pentru reparatii la
acoperisul scolii gimnaziale “George Voevidca” - situata în Str. Calea Bucovinei, nr. 206, din
municipiul Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc
pe anul 2012.
Hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc
pe anul 2012.
Hotarâre cu privire la alocarea cantitatii de 12 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenta pentru
domnul Sabie Constantin.
Hotarâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor, taxelor si a unor
majorari de întârziere.
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Hotarâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor si numarul acestora acordate elevilor
din învatamântul preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung Moldovenesc în semestrul I al
anului scolar 2012 - 2013.
Hotarâre cu privire la acordarea titlului de “Cetatean de onoare al municipiului Câmpulung
Moldovenesc” domnului Vasile Sfarghiu.
Hotarâre cu privire la acordarea titlului de “Cetatean de onoare al municipiului Câmpulung
Moldovenesc” doamnei Otilia Sfarghiu.
Hotarâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre cu privire la alocarea cantitatii de 50 m.c. material lemnos Parohiei Sfântul Nicolae
Câmpulung Moldovenesc.
Hotarâre pentru modificarea numarului curent 5 din anexa la Hotarârea Consiliului Local al
Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 59 din 10 mai 2012 privind aprobarea înscrierii unor
bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung
Moldovenesc.
Hotarâre privind stabilirea impozitelor ?i taxelor locale pentru anul 2013.
Hotarâre privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc
pe anul 2012.
Hotarâre pentru stabilirea cotei-parti din sumele obtinute cu titlu de chirie care vor fi încasate de
catre titularii dreptului de administrare a bunurilor proprietatea publica a municipiului.

14. APLICAREA LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2012
Participarea cetatenilor în administrarea publica locala reprezinta modalitatea prin
care autoritatea locala se pune fara rezerve la dispozitia cetatenilor.
Accesul publicului la informatiile furnizate din oficiu s-a facut prin publicarea
informatiilor pe site-ul Primariei, prin afisare la afisierul din holul institutiei si în cadrul
punctului de informare-documentare.
Cetatenilor, ce au dorit informatii privind obtinerea de certificate, autorizatii sau alte
documente, li s-au pus la dispozitie fluturasi informativi.
La majoritatea informatiilor solicitate verbal s-a raspuns pe loc, iar timpul de
raspuns la solicitarile adresate în scris în baza Legii nr. 544/2001 a fost, în medie, 4 zile de
la primirea cererii.
Situatia privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2012, se prezinta
astfel:
Estimativ, au fost 1200 de solicitari verbale si vizitatori ai punctului de informaredocumentare în anul 2012. Informatiile furnizate sub forma verbala, care privesc activitatea
compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Câmpulung
Moldovenesc, s-au axat cu precadere pe urmatoarele domenii de interes public:
§ structura organizatorica a primariei, programul de functionare si de audiente;
§ informatii privind modalitatea de a cumpara terenurile aferente locuintelor;
§ informatii privind acordarea suprafetelor de teren în baza Legii nr. 15/2003;
§ informatii privind acordarea ajutorului pentru încalzire;
§ informatii privind repartizarea spatiilor cu destinatia de locuinta;
§ informatii privind documentele solicitate a se anexa în vederea emiterii de
certificate de urbanism, autorizatii de construire, întocmirea dosarelor de ajutor social,
ajutorului de încalzire, cumpararii de teren si altele;
S-au înregistrat, în 2012, un numar total de 8 solicitari de informatii adresate în
scris, pe suport hârtie si electronic.
Cele 8 cereri adresate în scris privesc urmatoarele domenii de interes: informatii privind
aplicarea Legii nr. 544/2001 si a Legii nr. 52/2003; suprafetele livezilor de meri si datele de
contact ale fermelor; persoanele beneficiare de drepturi conform Legii nr. 44/1994 si
amplasamentele suprafetelor de teren; lista parcarilor publice din municipiu; utilizarea
buteliilor de gaz la institutiile publice din municipiu; date privind campania electorala pentru
Parlamentul României din decembrie 2012.
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Dintre cererile de informatii publice au fost rezolvate favorabil un numar de 6, fiind
respinse 2 (1 informatie inexistenta si 1 care nu facea parte din categoria informatiilor ce se
pot acorda la cerere).
S-au adresat cu solicitari, în baza legii, un numar de 5 persoane juridice si 3
persoane fizice.
Nu au fost formulate plângeri în instanta în conformitate cu dispozitiile Legii nr.
544/2001.
Nu s-au înregistrat costuri si nu s-au încasat sume pentru serviciile de copiere a
informatiilor de interes public solicitate.
Pentru solicitarile verbale de informatii de interes public s-a asigurat accesul în
cadrul programului zilnic al institutiei între orele 8 00 - 1600.
S-au transmis date si informatii privind activitatea institutiei (programe, proiecte,
etc.) si despre municipiul Câmpulung Moldovenesc catre mass-media si publicatii nationale
(„Cartea Primariilor” si „Catalogul Primariilor”), achizitionându-se în acest sens servicii de
difuzare spoturi publicitare la radio si televiziune, servicii de publicitate.
S-au transmis, în urma solicitarilor primite de la institutiile publice din judet,
informari privind municipiul Câmpulung Moldovenesc (istoric, localizare, populatie,
infrastructura, dezvoltare economica, programe si proiecte, etc.)
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