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MINUTA 

şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc 
din ziua de 1 septembrie 2009

 
     Convocarea şedinţei a fost făcută de către primarul municipiului prin Dispoziţia nr. 715/2009. 
     Participă, din cei 17 consilieri aleşi, un număr de 9, lipsind motivat consilierii Flutur Cristina, Giosan Nicolai,
Giosan Teodor, Mocanu Dan, Piticari Ioan, Ţaran Ioan, Timu Dan Andrei şi Vargan Vasile. 
     Sunt prezenţi: domnul Gabriel Constantin Şerban - primarul municipiului, domnul Mihăiţă Negură –
viceprimarul municipiului şi domnul Mândrilă Toader – secretarul municipiului. 
     A fost invitată şi participă la şedinţă d-na Coclici Liliana – şef Serviciu venituri şi cheltuieli. 
     Şedinţa este deschisă de către dl. consilier local Niga Gheorghe, 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: 
     - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2009. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     Se supune la vot ordinea de zi. Se votează cu 9 voturi “pentru”. 
     Se trece la discutarea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi. 
     Domnul primar prezintă proiectului de hotărâre şi dă explicaţiile necesare în legătură cu urgenţa acestui
proiect. 
     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se votează cu 9 voturi „pentru”. 
     Proiectul de hotărâre a fost adoptat.
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