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MOLDOVENESC

 
MINUTA 

şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc 
din ziua de 16 iunie 2009

 
      Convocarea şedinţei a fost făcută de către primarul municipiului prin Dispoziţia nr. 485/2009. 
      Participă, din cei 17 consilieri aleşi, un număr de 16; lipseşte motivat consilierul local Velisar Radu Ştefan.
     Sunt prezenţi: domnul Mihăiţă Negură – viceprimarul municipiului şi domnul Toader Mândrilă – secretarul
municipiului. 
      Şedinţa este deschisă de către d-na consilier local Flutur Cristina Nicoleta, preşedinte de şedinţă, care
informează plenul că este întrunit cvorumul astfel încât şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura
lucrările. 
     Consiliului Local aprobă următoarea ordine de zi: 
     - Proiect de hotărâre privind manifestarea acordului pentru ca partea indiviză ce-i revine municipiului
Câmpulung Moldovenesc din conductele de transport gaze naturale de înaltă presiune realizate în judeţul
Suceava în cadrul Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava” să fie predate,
conform legii, Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. Mediaş, în vederea continuării
lucrărilor de investiţii şi punere în exploatare.
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     Se supune la vot ordinea de zi. Se votează cu 16 voturi “pentru”.
     Proiectul de hotărâre  înscris pe ordinea de zi a fost adoptat cu votul unanim al consilierilor prezenţi.
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