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MINUTELE ŞEDINŢELOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG
MOLDOVENESC

MINUTA 
şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc din ziua de 

29 noiembrie 2007

     Convocarea şedinţei a fost făcută de către primarul municipiului prin Dispoziţia nr. 1475/2007. 
     Participă, din cei 18 consilieri existenţi, un număr de 17; lipseşte motivat domnul consilier Vranău Mihai. 
     Sunt prezenţi: domnul Gabriel Constantin Şerban - primarul municipiului, dl. Tudorici Ovidiu – viceprimarul
municipiului şi domnul Toader Mândrilă - secretarul municipiului. 
     Au fost invitaţi şi participă la şedinţă: consilierul judeţean Sologiuc Teodor, Coclici Liliana – şef Serviciu
impozite şi taxe, Iordan Liliana - Birou buget- contabilitate şi Corduneanu Ovidiu – Direcţia Tehnică, precum şi
reprezentanţi ai presei. 
     Şedinţa este deschisă de către dl. consilier Răileanu Stelian, preşedinte de şedinţă, care informează plenul că
este întrunit cvorumul astfel încât şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările. 
     Consiliul Local a aprobat următoarea ordine de zi: 
     1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc din 31
octombrie 2007, 14 noiembrie 2007 şi 16 noiembrie 2007. 
     2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unor cereri de înlesnire la plata majorărilor de întârziere. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     3. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea sumei de 1.000 lei pentru sprijinirea tipăririi cărţii „Nostalgii
feroviare”. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     4. Proiect de hotărâre cu privire la alocarea sumei de 1.000 lei pentru prezentarea expoziţiei „Floră şi faună
specifică zonei Câmpulung Moldovenesc”. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     5. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea în vederea închirierii a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     6. Proiect de hotărâre cu privire la participarea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în
calitate de susţinător al proiectului de comunicare eficientă între instituţii, operatori economici şi publicul larg,
realizat de Grupul pentru comunicare „Media Help”. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     7. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea suprafeţei de 264 mp teren proprietatea privată a municipiului
Câmpulung Moldovenesc, situat în strada Calea Bucovinei f.n. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     8. Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. 
     Dezbaterile pe marginea proiectelor de hotărâre supuse aprobării sunt consemnate în procesul verbal al
şedinţei de lucru din data de 29 noiembrie 2007. 
     Toate cele 6 proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi au fost adoptate prin votul unanim al consilierilor
prezenţi.
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