
 

 

MINUTA 

sedintei de îndata a Consiliului Local 

al Municipiului Câmpulung Moldovenesc din 04 iulie 2013 

Convocarea sedintei a fost facuta de catre primarul municipiului prin 
Dispozitia nr. 373/2013. 

Din cei 17 consilieri locali alesi sunt prezenti un numar de 16, lipseste 
motivat dl. Timis Liviu Eugen.  

Sunt prezenti: Robciuc Silviu Florin - viceprimar si Toader Mândrila – 
secretarul municipiului Câmpulung Moldovenesc. 

Au fost invitati si participa la sedinta: Coclici Liliana si Coca Daniel. 
Sedinta este deschisa de domnul consilier local Cârmaci Nicolai, 

presedinte de sedinta, care informeaza plenul ca este întrunit cvorumul astfel încât 
sedinta este legal constituita si îsi poate desfasura lucrarile. 

Se da cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta proiectul ordinii 
de zi. Domnul viceprimar prezinta proiectul ordinii de zi: 

 
1.Proiect de hotarâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare si 
extindere retele de alimentare cu apa si canalizare în Municipiul Câmpulung 
Moldovenesc, judetul Suceava” din cadrul Proiectului „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a 
apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitatile cu o populatie de 
pâna la 50.000 de locuitori”.  

Initiator: Primarul municipiului. 
2.Proiect de hotarâre privind aprobarea participarii în cadrul Proiectului 

„Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a 
statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în 
localitatile cu o populatie de pâna la 50.000 de locuitori”, asigurarea cofinantarii 
si punerea la dispozitie a terenurilor necesare realizarii obiectivului de investitii 
„Reabilitare si extindere retele de alimentare cu apa si canalizare în Municipiul 
Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava” . 

Initiator: Primarul municipiului. 
 

Se supune la vot ordinea de zi. Se voteaza cu  voturi 16 “pentru”. 
 
Dezbaterile pe marginea proiectelor de hotarâre supuse aprobarii sunt 

consemnate în procesul verbal al sedintei de lucru din data de 04 iulie 2013. 
Proiectele de hotarâre supuse aprobarii au fost adoptate cu unanimitate 

de voturi de catre consilierii prezenti. 
 


