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RO  Română            

MINUTELE ŞEDINŢELOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG
MOLDOVENESC

 
MINUTA 

şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc 
din ziua de 08 octombrie 2009

 
     Convocarea şedinţei a fost făcută de către primarul municipiului prin Dispoziţia nr. 836/2009. 
     Participă, din cei 17 consilieri aleşi, un număr de 10, lipsind motivat consilierii locali Giosan Mircea, Vargan
Vasile şi Piticari Ioan şi nemotivat consilierii locali Giosan Nicolai, Giosan Teodor, Ţaran Ioan şi Velisar Radu. 
     Sunt prezenţi: domnul Gabriel Constantin Şerban - primarul municipiului, domnul Mihăiţă Negură –
viceprimarul municipiului şi domnul Mândrilă Toader – secretarul municipiului. 
     Şedinţa este deschisă de către dl. consilier local Raţu 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. 
     Consiliul Local aprobă următoarea ordine de zi: 
     1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Suplimentarea sistemelor
clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară – Grădiniţa nr.2, str. Sirenei nr. 3 şi şcoala cu
clasele I-VIII „Bogdan Vodă”, municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”, în vederea aplicării
„Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie
solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei
şi solului”. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Suplimentarea sistemelor
clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară – Colegiul Silvic Bucovina, municipiul Câmpulung
Moldovenesc, judeţul Suceava”, în vederea aplicării „Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor
clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte
sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractării finanţării proiectului „Suplimentarea sistemelor
clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară – Colegiul Silvic Bucovina, municipiul Câmpulung
Moldovenesc, judeţul Suceava”, în vederea aplicării „Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor
clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte
sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Suplimentarea sistemelor
clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară – Spitalul Municipal, municipiul Câmpulung
Moldovenesc, judeţul Suceava”, în vederea aplicării „Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor
clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte
sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractării finanţării proiectului „Suplimentarea sistemelor
clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară – Spitalul Municipal, municipiul Câmpulung
Moldovenesc, judeţul Suceava” în vederea aplicării „Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor
clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte
sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului”. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     7. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea aplicării la „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii
mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” şi contractarea finanţării proiectului „Reabilitare şi extindere
spaţii verzi în municipiul Câmpulung Moldovenesc”. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul
2009. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
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Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

     
     Dezbaterile pe marginea proiectelor de hotărâre supuse aprobării sunt consemnate în procesul verbal al
şedinţei de lucru din data de 8 octombrie 2009. 
     Toate cele 8 proiecte de hotărâre au fost aprobate în unanimitate de către consilierii prezenţi.
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