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MINUTELE ŞEDINŢELOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
CÂMPULUNG MOLDOVENESC DIN ANUL 2011

 
MINUTA 

şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc 
din ziua de 22 decembrie 2011

 
      Convocarea şedinţei a fost făcută de către primarul municipiului prin Dispoziţia nr. 642/2011. 
      Din cei 17 consilieri aleşi, sunt prezenţi un număr de 11; lipsesc motivat următorii consilieri locali: Bilinschi
Ilie, Mocanu Dan, Piticari Ioan, Raţu Gheorghe, Ţăran Ioan şi Vargan Vasile.
      Sunt prezenţi: dl. Gabriel Constantin Şerban – primarul municipiului, dl. Negură Mihăiţă – viceprimarul
municipiului şi dl. Toader Mândrilă – secretarul municipiului Câmpulung Moldovenesc. 
      A fost invitată şi participă la şedinţă d-na Coclici Liliana – şef serviciu venituri cheltuieli şi patrimoniu. 
      Şedinţa este deschisă de către dl. consilier local Stoleru Liviu, preşedinte de şedinţă, care informează
plenul că este întrunit cvorumul astfel încât şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
      Consiliul local aprobă următoarea ordine de zi: 
      1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe
anul 2011. 
      Iniţiator: Primarul municipiului. 
      Dezbaterile pe marginea proiectului de hotărâre supus aprobării sunt consemnate în procesul verbal al
şedinţei de lucru din data de 22 decembrie 2011. 
      Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 9 voturi „pentru”, este împotrivă dl. consilier local Giosan Mircea, se
abţine dl. consilier local Timu Dan.
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