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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 30 aprilie 2009

 
     Convocarea şedinţei a fost făcută de către primarul municipiului prin Dispoziţia nr.291/2009. 
     Participă, din cei 17 consilieri aleşi, un număr de 12. Lipsesc motivat consilierii locali: Flutur Cristina, Giosan
Nicolae, Mocanu Dan, Ţaran Ioan şi Vargan Vasile. 
     Sunt prezenţi domnii: Gabriel Constantin Şerban - primarul municipiului, Mihăiţă Negură – viceprimarul
municipiului şi Toader Mândrilă – secretarul municipiului. 
      Au fost invitaţi şi participă la şedinţă: Coclici Liliana – şef Serviciu impozite şi taxe, Iordan Liliana – şef Birou
buget contabilitate şi Ţigănescu Radu – Direcţia tehnică, precum şi reprezentanţi ai presei. 
     Şedinţa este deschisă de către dl. consilier Bilinschi Ilie, 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. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc din
26.03.2009, 28.03.2009, 14 aprilie 2009 şi 21 aprilie 2009. 
     2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor locale. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de execuţie bugetară al Primăriei municipiului
Câmpulung Moldovenesc pe anul 2008. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     4. Proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unui spaţiu de 195 mp către Asociaţia „S.M. Elydan”. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung
Moldovenesc nr. 54/2004. 
     Iniţiator: Primarul municipiului 
     6. Adresa nr.1204/2008 a Camerei de Conturi Suceava cuprinzând raportul întocmit pentru exerciţiul bugetar
al anului 2007. 
     7. Cererea lui Bidirel Constantin, înregistrată la nr.5755/2009. 
     8. Cererea prof. dr. George Istrate şi prof. Graţian Jucan, înregistrată la nr.19 C.L./2009. 
     9. Cererea S.C „MOB –ELLA” SRL Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la Primăria municipiului Câmpulung
Moldovenesc la nr. 6837/16.04.2009. 
     10. Cererea S.C. „VALI-RODI” S.R.L. şi S.C. „GERO-STAR” S.R.L. Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr.
6877/16.04.2009. 
     11. Diverse. 
     Dezbaterile pe marginea proiectelor de hotărâre supuse aprobării sunt consemnate în procesul verbal al
şedinţei de lucru din data de 30 aprilie 2009. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 2, 3, şi 5
au fost adoptate in unanimitate de către consilierii prezenţi iar proiectul de hotărâre înscris la punctul 4 a fost
retras de către iniţiator.
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