
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 

i ORAŞUL CÎMPENI 
•'ONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind avizarea Raportului de gestiune privind administrarea pădurii comunale pe 
anul 2012

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publica 
ordinară la data de 28.03.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul 
oraşului Cîmpeni.

Având în vedere:
-raportul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
-expunerea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni
-Raportul de gestiune privind administrare a pădurii comunale pentru anul 2012 
,depus de OS Abrud SA prin adresa nr.493/30.01.2013 şi clarificările 
nr.1188/28.02.2013 şi 1375/08.03.2013
-referatul nr.1307,2498,2917/18.03.2013 al compartimentului ADPP din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului
-prevederile art. 36 alin.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată,

în baza art.45 alin.3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l: Avizează Raportul de gestiune privind administrarea pădurii 
comunale pentru ANUL 2012 .depus de OS ABRUD SA;conform anexei.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
oraşului Cîmpeni ,comp.ADPP,serv.fînanciar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului ,OS ABRUD SA.

ART.3: Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 80% din numărul consilierilor în funcţie ( 80 % din numărul
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar
Serv.financiar contab. 
Comp.ADPP 
OS ABRUD SA 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR  

RĂDAC CRISTINA



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ,depus de OS 
ABRUD RA

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data 
de 28.03.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului 
Cîmpeni.

Având în vedere:
-raportul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
-expunerea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni
- bugetului de venituri şi cheltuieli propus pentru anul 2013 şi depus de OS ABRUD 
RA,înregistrat sub nr. 1308/31.01.2013 şi 2999/12.03.2013
-referatul nr. 1308/18.03.2013 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului
-prevederile art. 36 alin.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,
-0UG 196/2005, privind fondul pentru mediu cu modificările şi completările 
ulterioare^LSO^OlO privind accesibilizarea fondului forestier naţional

In baza art.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART. 1:Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013,depus de OS ABRUD 
RA,conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
oraşului Gmpeni , comp.ADPP şi Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului şi OS ABRUD RA.

ART.3:Secretarul oraşului Gm peni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 93 % din numărul consilierilor în funcţie ( 93 % din numărul
consilierilor prezenţi).

Prezenta se comunicăilnstit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar 
Comp.ADPP 

Serv.financiar contab.
OS ABRUD RA 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR  

RĂDAC C RIŞTI NA

■ # /

NR.39
Cîmpeni,28.03.2013
R.C./R.C.,9 EX



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Regulamentului intern de folosire şi securitate a sistemului IT

Consiliul local al oraşului Gm pen ijudeţu l Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de
28.03.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni.

Având în vedere:
-raportul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
-expunerea de motive a Primarului oraşului Gmpeni

-referatul nr.3563/21.03.2013 al comp.informatică din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului

- prevederile art.36 alin.3 lit a din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
-Lege nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei,cu modif. şi complet.ulterioare 
-Legea 506/2004
-Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
-Lege nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
-Ordin nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a 
prelucrărilor de date cu caracter personal.
-Hotărâre nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.
•Lege nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.

în baza art.45 a l. l din Legea 215/2001 a administraţiei publice loca le, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Se aprobă Regulamentul intern de folosire şi securitate a sistemului IT conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2: : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul,viceprimarul, secretarul oraşului Gmpeni ,comp.informatică,compartimentele din
cadrul aparatului de specialitate al primarului.

ART.3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile 

valabil exprimate,ca re reprezintă 93% din numărul consilierilor în funcţie ( 93 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică: Instit.Prefect
Primar
Viceprimar
secretar

comp.informatică 
comp. De specialitate 
AFIŞIER

AVIZAT 
SECRETAR  
RĂDAC CRISTINA
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ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de 
îndată la data de 09.04.2013,

Având în vedere:
•propunerea D-lui consilier Sicoe Viorel Ioan
-prevederile art.35 alin. 1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale,republicată

în baza art.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale,republicată,

H O TĂ  R Ă Ş T  E:

ART.l:Alege ca preşedinte de şedinţă,pe perioada a trei şedinţe ale 
Consiliului local al oraşului Cîmpeni ,pe dl.cons.Corcheş Dorel Vaier.

ART.2:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ART.3:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile 

Dil exprimate,care reprezintă 80 % din numărul consilierilor în funcţie ( 92 % 
din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar
Afişier
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PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ  
DL.CONS.CORCHEŞ DOR

A + -
AVIZAT

m ” II SECRETAR  
C y  •' RĂDAC CRISTINA

NR.41
Cîmpeni ,0 9 .0 4 .2 0 1 3
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ART.5:Desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului local Cîmpeni în 
comisia de soluţionare a contestaţiilor,asupra rezultatelor evaluării 
managerului Spitalului de Boli cronice Cîmpeni pe:
-dl.cons.Donea Traian 
•dl.cons.Sicoe Viorel Ioan.

ART.6:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Primarul oraşului Cîmpeni,comisiile de evaluare şi comisiile de 
soluţionare contestaţii.

ART.7:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei 
hotărâri.

ART.8:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi 
favorabile valabil exprimate,care reprezintă 87 % din numărul consilierilor în 
funcţie ( 100 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect 
Primar 
Viceprimar
Spitalul orăşenesc Gmpeni 

Spitalul de Boli cronice Gmpeni 
Comp.personal 
AFIŞIER

PREŞEDINTE 
DL.CONS.CORCH

AVIZAT 
SECRETAR  

RĂDAC CRISTINA

NR.42
Cîmpeni,09.04.2013 
R.C/R.C.,9 EX.



ROMÂNIA 
.UDEJUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CO.NSIUUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind încetarea contractului de concesiune nr.302/14.01.2005

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de
1405.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,

Având în vedere:
-raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
•opunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
-adresa nr. 7054/2013 transmisă de ADR Centru ,prin care se solicită dovada rezilierii contractelor de 
concesiune aferente cabinetelor care fac obiectul proiectului „Reabilitare,modernizare şi echipare 
ambulatoriu de specialitate la Spitalul orăşenesc Cîmpeni"
•prevedenle art.36 al.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate,
•prevederile art.8.1 lit.b din contractul de concesiune 
•referatul nr.5839,4211/08.05.2013 al comp. in vestiţii

in baza art.45 al.3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.lrîncepând cu data de 15.07.2013,încetează înainte de termen contractul de concesiune 
nr.302/14.01.2005,prin denunţarea unilaterală de către concedent ,ca urmare a interesului local -  
derulare proiect „Reabilitare,modernizare şi echipare ambulatoriu de specialitate la Spitalul 
orăşenesc Cîmpeni",în condiţiile contractului de concesiune.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
oraşului Cîmpeni,comp.investiţii,Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului şi Spitalul orăşenesc Cîmpeni

Art3::Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptăţite ,în termenul şi condiţiile 
prevăzute de L554/2004 ,privind contenciosul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare. 

ART.4:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 80 % din numărul consilierilor în funcţie (86 %  din numărul consilierilor 
prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar 

Spitalul or.Gmpeni 
Comp. investiţii 
Serv.financiar contab.
Dna dr. Mălinescu Daniela 

ADR CENTRU 
Afişier

PREŞEDINTE Ş E D I N Ţ Ă  
DLCONS. C H IR I L Ă

NR.43
Cîmpeni,1 4 .0 5 .2 0 1 3
R.C/R.C.,11 Ex
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CONSILIUL LOCAL

ROMÂNIA 
JUDEJULALBA 
ORAŞUL d M P E N I

¥

HOTĂRÂRE
Privind încetarea contractului de concesiune nr.303/14.01.2005

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de
14.05.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
•raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
•expunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
adresa nr. 7054/2013 transmisă de ADR Centru ,prin care se solicită dovada rezilierii contractelor de 
ccncesiune aferente cabinetelor care fac obiectul proiectului „Reabilitare,modernizare şi echipare 
ambulatoriu de specialitate la Spitalul orăşenesc Cîmpeni"
•prevederile art.36 al.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate,
•prevederile art.8.1 lit.bdin contractul de concesiune 
•referatul nr.5840,4211/08.05.2013 al comp.investiţii

în baza art.45 al.3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate,

nr.303/14.01.2005,prin denunţarea unilaterală de către concedent ,ca urmare a interesului local -  
derulare proiect „Reabilitare,modernizare şi echipare ambulatoriu de specialitate la Spitalul
orăşenesc timpeni",în condiţiile contractului de concesiune.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
oraşului Cîmpeni,comp.investiţii,Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului şi Spitalul orăşenesc Cîmpeni

Art3::Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptăţite ,în termenul şi condiţiile 
prevăzute de L554/2004 ,privind contenciosul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare.

ART.4:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 42 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 80% din numărul consilierilor în funcţie (86 % din numărul consilierilor

H O T Ă R Ă Ş T E :

Artl:începând cu data de 15.07.2013,încetează înainte de termen contractul de concesiune

prezenţi)
Prezenta se comunică:lnstit.Prefectului 

Primar
Viceprimar 

Spitalul or.Cîmpeni 
Comp.investiţii 
Serv.financiar contab.
Dna dr.Ferendino Hermina

RĂDAC CRISTINA

AVIZAT
SECRETAR

ADR CENTRU 
Afişier
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎM PENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind încetarea contractului de concesiune nr.304/14.01.2005

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de
14.05.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
•raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
•expunerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
•adresa nr. 7054/2013 transmisă de ADR Centru ,prin care se solicită dovada rezilierii contractelor de 
concesiune aferente cabinetelor care fac obiectul proiectului „Reabilitare,modernizare şi echipare 
a-noulatoriu de specialitate la Spitalul orăşenesc Gm peni"
•prevederile art.36 al.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate,
•prevederile art.8.1 lit.b din contractul de concesiune 
•referatul nr.5841,4211/08.05.2013 al comp.investiţii

înbazaart.45 al.3 din Legea 215/2001 a- administraţiei publice locale,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l:începând cu data de 15.07.2013,încetează înainte de termen contractul de concesiune 
>nr.304/14.01.2005,prin denunţarea unilaterală de către concedent ,ca urmare a interesului local -  
d̂erulare proiect „Reabilitare,modernizare şi echipare ambulatoriu de specialitate la Spitalul
orăşenesc Cîmpeni" în condiţiile contractului de concesiune.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
crcşu'ui Gmpeni,comp.investiţii,Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului şi Spitalul orăşenesc Gmpeni

Ait3::Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptăţite ,în termenul şi condiţiile 
prevăzute de L554/2004 ,privind contenciosul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare.

ART.4:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 80 % din numărul consilierilor în funcţie (86 % din numărul consilierilor 
prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar 

Spitalul or.Gmpeni 
Comp.investiţii 
Serv.financiar contab.
Dl.dr.Csernatoni Ladislau 

ADR CENTRU 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR  

RĂDAC CRISTINA

NR.45
Gmpeni,14 .05 .2013
R.C./R.C.,11 Ex

PREŞEDINTESEDINŢĂ 
DLCONS. CHIRILĂ M,



ROMÂNIA 
LALBA 

LCÎM PENI 
UULLOCAL

HOTĂRÂRE
Privind încetarea contractului de concesiune nr.305/14.01.2005

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
14.05.2013,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,

Având în vedere:
•raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
•expunerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
•adresa nr. 7054/2013 transmisă de ADR Centru ,prin care se solicită dovada rezilierii contractelor de 
concesiune aferente cabinetelor care fac obiectul proiectului „Reabilitare,modernizare şi echipare 
airtulatoriu de specialitate la Spitalul orăşenesc Gm peni"
•Revederile art.36 al.2 lit.cdin Legea 215/2001 a administraţiei publice loca le, republicate,
•prevederile art.8.1 lit.b din contractul de concesiune 
•referatul nr.5842,4211/08.05.20 1 3 al comp.investiţii

înbazaart.45 al.3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.liîncepând cu data de 15.07.2013,încetează înainte de termen contractul de concesiune 
nr.305/14.01.2005,prin denunţarea unilaterală de către concedent ,ca urmare a interesului local -  
derulare proiect „Reabilitare,modernizare şi echipare ambulatoriu de specialitate la Spitalul
orăşenesc Cîmpeni",în condiţiile contractului de concesiune.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
oraşului Gmpeni,comp.investiţii,Serv.fînanciar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului şi Spitalul orăşenesc Cîmpeni

Art3::Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptăţite ,în termenul şi condiţiile 
prevăzute de L554/2004 ,privind contenciosul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare.

ART.4:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 80 % din numărul consilierilor în funcţie ( 86% din numărul consilierilor 
prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar 

Spitalul or.Gmpeni 
Comp.investiţii 
Serv.financiar contab.
Dna dr.PAŞCA MARIANA 

ADR CENTRU

NR.46
C im peiii,14.05.2013
R.C/R.C.,11 E x

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR  
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ROMÂNIA 
JUOEŢUL ALBA 
ORAŞUL dM P E N I 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind încetarea contractului de concesiune nr.310/14.01.2005

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
H 05.2013,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,

Având în vedere:
•raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
•opunerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
•adresa nr. 7054/2013 transmisă de ADR Centru ,prin care se solicită dovada rezilierii contractelor de 
concesiune aferente cabinetelor care fac obiectul proiectului „Reabilitare,modernizare şi echipare 
ambulatoriu de specialitate la Spitalul orăşenesc Gm peni"
•prevederile art.36 al.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate,
•prevederile art.8.1 lit.b din contractul de concesiune 
•referatul nr.5843,4211/08.05.2013 al comp.investiţii

in baza art.45 al.3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Artliîncepând cu data de 15.07.2013,încetează înainte de termen contractul de concesiune 
nr.310/14.01.2005,prin denunţarea unilaterală de către concedent ,ca urmare a interesului local -  
derulare proiect „Reabilitare,modernizare şi echipare ambulatoriu de specialitate la Spitalul
orăşenesc Cîmpeni",în condiţiile contractului de concesiune.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
oraşului timpen^comp.investiţiLServ.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului şi Spitalul orăşenesc Gmpeni

Art3::Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptăţite ,în termenul şi condiţiile 
[revăzute de L554/2004 ,privind contenciosul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare.

ARL4 :Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ARL5 ̂ Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 

e>primate,care reprezintă 80 % din numărul consilierilor în funcţie (86% din numărul consilierilor 
prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar 

Spitalul or.Gmpeni 
Comp.investiţii 
Serv.financiar contab.
Dl.dr.TURCU COST1CĂ 

ADR CENTRU

PREŞEDIfîyE Ş E D IN Ţ Ă  
DL.C0NS.CH1RILĂ M IR C

NR.47
Cîmpeni,14 .05 .2013
R.C./R.C.,11 Ex

Afişier
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HOTĂRÂRE
Prwod aprobarea proiectului „ Reabilitare,modernizare şi echipare ambulatoriu de specialitate la 
Sptaki orăşenesc Gmpeni* şi a cheltuielilor legate de proiect actualizate

Consiliul local̂  al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data 
de 14.05.2013,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
•raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni
-te'eratul nr.5844/08.05.2013 al comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului
-cdresa ADR Centru înregistrată sub nr.4211/2013
-prevedenle Legii 273/2006 privind finanţele publice locale ,combinat cu art.36 alin.4 lit.d şi art.126 

legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată 
în baza art.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

ART.l; Aprobă proiectul " Reabilitare,modernizare şi echipare ambulatoriu de specialitate la 
Srataul orăşenesc Gmpeni , str.Horea nr.63,oraşul Gmpeni,jud.Alba,cu următoarele costuri ale 
proiectului:
Valoare totală a proiectului:5.930.905,28 lei
Valoarea neeligibilă a proiectului:S9.753,87 lei
Valoarea eligibilă a proiectului 4.731.632,85 lei
TVA 1.139.518,56 lei
Contribuţia proprie în proiect 154.386,53 iei
Contr.buţia solicitantului la cheltuieli eligibile 94.632,66 Ici
Co-iîr.buţra solicitantului la cheltuieli neeligibile 59.753,87 lei
TVA 1.139.518,56 lei
Asrlenţă financiară nerambursabilă solicitată:4.637.000,19 lei

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
caşului Gmpeni,comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,Serv.financiar 
amabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi Spitalul orăşenesc Gmpeni. 

ART.3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil 

e>pnmate,care reprezintă 93 % din numărul consilierilor în funcţie(10n % din numărul consilierilor 
prezenţi).

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunicăMnstit.Prefect
Primar
Viceprimar
Comp.investiţii

SERV.FINANCIAR CONT. 
Spitalul orăşenesc Gmpeni 

Afişier

RĂDAC CRISTINA



L ALBA 

CÎMPENI 

U I LOCAL

HOTARARE
Brivnd aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al 
2012

oraşului Cîmpeni pe anul

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
13 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,
Având în vedere:

Iul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
l̂ ea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
i iy.6296/16.05.2013 al Serviciului financiar contabilitate,IT din cadrul aparatului de 
feteai primarului ,însoţit de raportul de analiză
Jerile ait.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată ,combinat 
57 21.1 din Legea 273/2006
Jerile Ordinului MF nr.1720/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea 
Aii bugetar al anului 2012,
jerile Ordinului nr.71/2013 a MF pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi
pa situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31.12.2012
j" baza art45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

â l: Aprobă contul anual de execuţie al bugetului local al oraşului Gmpeni pe anul 2012 
£xe care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Gmpeni şi serviaul financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.4: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 

i,care reprezintă 86,66 % din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din numărul consilierilor

Prezenta se comunică.Tnstit.Prefect
Primar 
Viceprimar
Serv.financiar contab.
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢ, 
-CONS.CORCHEŞ DOREL V

30.05.2013 
R.C.7EX

AVIZAT 
SECRETAR 
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HOTĂRÂRE
aprobarea execuţiei bugetare pe trim.I al anului 2013

local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de
3,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni, 
în vedere:
Mal comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 

fcirotive a primarului oraşului Gmpeni
n'6295/16.05.2013 al Serviciului financiar contabilitate,IT din cadrul aparatului 

tateal primarului,însoţit de raportul de analiză 
art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
biicată,combinat cu art.49 al. 12 din Legea 273/2006 cu modificările şi 
le ulterioare
art45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

«T.l: Aprobă execuţia bugetului pe trim.I al anului 2013 pe cele două

Gmpeni şi serviciul financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al

itarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ttî.4: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 

care reprezintă 86,66 % din numărul consilierilor în funcţie(100 % din numărul 
prezenţi.

Prezenta se comunicăilnstit. Prefect
Primar
Viceprimar
Serv.financiar contab. 
Afîşier

H O T Ă R Ă Ş T E :

hotărâre.

.2013
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H O T Ă R Â R E
ţnbarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Liceul Tehnologic Silvic 

Naţional Avram Iancu Cimpeni şi Grădiniţa cu program normal nr.2 , care îşi desfăşoară 
in oraşul Cimpeni

[ CwWlocal al oraşului Cimpeni,judeţul Alba.întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 30.05.2013 .luând 
pmectul de frotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni, 

hkd 5n vedere:
înwb» «1 comiselor de specialitate din cadrul Consiliului local Gin peni 
(femotwe a primarului oraşului Gmpeni

«61,4746/2012 Liceului Tehnologic silvic Gmpeni ,nota de fundamentare pentru decontarea cheltuielilor de 
»rmj lunile octombrie,noiembrie 2012

313 a Colegiului Naţional Avram Iancu Gmpeni,nota de fundamentare pentru decontarea cheltuielilor de 
(ettu|inile ianuarie-martie 2013

nr.143,144/2013 ,nota de fuivdamentare pentru decontarea clieltuielilor de transport pe lunile 
>2013, întocmite de conducerea Grădiniţei cu program normal nr.2, 

jiscedaltate rv.2213,2214,5473,5268,5269/17.05.2013 al serv.finanoar contabilitate din cadrul aparatului de 
4 primarului
itt.105 al.2 fit f şi art.276 din Legea nr. 1/2011-Legea educaţiei naţionale
art.4 din Ordinul ministrului educaţiei .cercetării,tineretului Şj sportului nr.3753/2011,coroborat cu 
nr.2/17.02.2011

:at.36a/.4 irt.a din Legea 215/2001 a adinistraţjei publice locale,republicate,
Ha 37/2011

;sm4SaL2dln Legea 215/2001 a administraţiei publice locale .republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

UT4:Seaprcbă decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile octombrie ş» noiembrie 2012 ,1a şi de la 
knrd  pentru cadrele didactice de ta Liceul Tehnolocic Silvic Gmpeni, care nu au domiciliul sau reşedinţa în 
Cnxi .conform anexelor 1.1,1.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ST.2:Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile ianuarie-martie 2013 ,1a şi de la locul de 
jertru cadrele didactice de la Colegiul Naţional Avram Iancu Gmpeni, care nu au domiciliul sau reşedinţa în 

StVOv .conform anexelor 1.3,1.4,1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
wr.3:Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile ianuarie,februarie 2013 ,la şi de la locul de 

IHfcu cadrele didactice de la Grădiniţa cu program norma! nr.2 , care nu au domiciliul sau reşedinţa în oraşul 
,confcrm anexelor 1.6,1.7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

tfTvCCu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
v.financiar,contabilitate,impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Liceul Tehnologic 
>,Cotegu! Naţional Avram Iancu Gmpeni şi Grădiniţa cu program normal nr.2 . 

ţmjS&retam! oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
MT.fcftezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 
drirxmărul consilierilor în funcţie 97,30 % din numărul consilierilor prezenţi

Prezenta se comunică:!nstir.Prefectului 
Primar
Viceprimar ,
Serv.financiar contab.
Liceul Tehnologic Silvic Gmpeni 
Colegiul Naţional Avram Iancu Gmpem 
Grădiniţa cu program normal nr.2 
Afişer

ŞEDINŢE ŞEDINŢĂ /  
3LC0NS.CORCI EŞ DORsl V,

l A151 *
Qvmv30.05.2013
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L-LBA 
[GMPENI 

L LOCAL

HOTĂRÂRE 
aprobarea plăţii unor cheltuieli de judecată

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
Isdatade 30.05.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul 
I Grrpeni. 

fin vedere:
if&orabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 

ide motive a Primarului oraşului Cîmpeni
lnr.3296/17.05.2013 ale Serv.financiar contab. din cadrul aparatului de specialitate

civila nr. 1064/2012 pronunţată de Judecătoria Gmpeni în dosar 
lll.definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr.845/2012 a Tribunalului Alba în 

03/2011,irevocabilă
şrleart.21 al.4 din Legea 215/2001,republicată 

.Bile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale
rbara art.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

[ «T.liAprobă includerea pe cheltuieli a sumei de 900 lei;reprezentând cheltuieli de 
conform Sentinţei civile nr. 1064/2012 pronunţată de Judecătoria Gmpeni în dosar 

2̂03/2011,definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr.845/2012 a Tribunalului Alba în 
3/2011,irevocabilă .

«T.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Ioraşului Cîmpeni şi Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 

. nilul.
ART.3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
*RT.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 

jre reprezintă 86,66 % din numărul consilierilor în funcţie (100 % din numărul
•prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar
Serv.financiar contab. 
Afişier

KIŞEDINTE Ş E D IN Ţ A  
llCORCHEŞ D O R E l/ V A L E R AVIZAT

SECRETAR
RĂDAC C RIŞTI NA
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HOTĂRÂRE
Pmrind aprobarea unor procese verbale de vecinătate

oca b' oraşului Cîmpeni ,jud.AI ba,întrunit în şedinţă publică ordinara la data de 
3K3»e pro'ectul de hotărâre Iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

fiilo r de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
ifrinaniui oraşului Gmpeni

2.05.2013 al comp.cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
"twcntete întocmite de expert topograf FOGLIETTA CONSTANTIN

a!36al.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 
7/1996 a cadastrului şl a publicităţii imobiliare,republicată,cu modificările şi 
ţ ale Ordinului nr.634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul 

idocumentatiilor cadastrale in vederea înscrierii in cartea funciara,cu modificările şi

art.45al3 din legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

’ suflă procesul verbal de vecinătate,pentru stabilirea limitelor comune dintre 
WPETROM SA înscris în CF 70052,NR.TOP.8717/1/1/1/1/1 şi imobilul proprietate 

i anexei nr.l la prezenta hotărâre.
Seaprobă procesul verbal de vecinătate,pentru stabilirea limitelor comune dintre 
OW PETROM SA înscris în CF 70053,NR.cadastral 70053( nr.top.8717/1/1/2) şi 
ttşUui Gmpeni,conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Primarul oraşului Gmpeni să semneze cele două procese verbale de

lixerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
jimpadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri, 
totărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 
86,66 % din numărul consilierilor în funcţie (100 % din numărul consilierilor

se comunică:lnsbt.Prefect 
Primar 
Viceprimar 
COMP.CADASTRU 
OCP1 -CF Gmpeni 

Afişier



HOTĂRÂRE
propuneri de atribuire teren conform Legii 18/91,republicată ,cu modif. şi complet.ulterioare

Consiliul local al oraşului Cîmpeni jud.A lba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
ş.2013,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,

Având in vedere:-
<rcftU favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
apinereade motive a primarului oraşului Gmpeni
•Ceratul nr.3955/23.05.2013 al comp. in vestiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
fMţtofe art.36 alin.2 din Legea nr. 18/1991^republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 

înbazaart.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.lîSe propune Prefectului judeţului Alba,emiterea ordinului de atribuire a terenului -cota de 
pietate de 12/239 părţi din terenul în suprafaţă de 239 mp înscris în CF 70704 Gmpeni,nr.top.295/6 
«individuală CF 70704-C1-U5 Gm peni nr.top.295/6/V,imobil situat în oraşul Gmpeni,str.Oituz b l.A l 
rijud-Alba, numitei ABOURIŢEI IULIANA ANA născută BURZ ,domiciliată în mun.Cluj 
ttoa,str.Fabricii nr.4 ap. 145 jud.C lu j.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează secretarul 

oraşului Gmpeni.
ART.3:Secretarul oraşului Gm peni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13

e,care reprezintă 86,66 % 
CTîiientor prezenţi).

din numărul consilierilor în funcţie(
voturi favorabile valabil 
100 % din numărul

Prezenta se comunică:Instit.Prefect 
Primar 
Secretar 
Comp.investiţii 

Com.jud. de rec.a dr.de
Prop.asupra teren Alba 

Afişier

AVIZAT
SECRETAR
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Gmpeni,30.05.2013 
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I local al oraşului Gmpeni.judeţui Alba.intrunit în şedinţă publică de îndată la data de 04.06.2013 .luând în 
! {raectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,
: în vedere:

tfl?.a3t>l al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
jdsrctve a primarului oraşului Gmpeni
r.îll/AŞ,06.2013 al comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

l?r 7D5V2013 transmisă de ADR Centru
e «36 al.2 lit.cdin Legea 215/01 a administraţiei publice locale,republicate 
tHG664/2004,cu modificările şi completările ulterioare 
îpctl4.1 dn contractul de concesiune

^2zafft.45al.3din Legea 215/2001 a administratei publice locale,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

!revocă HG NR.43/14.05.2013.
i contractul de concesiune nr.302/14.01.2005:

'iedul contractului de concesiune îl constituie exploatarea spaţiului (bunul imobil) în care funcţionează cabinetul de 
Ijenerăâdr.Mâlinescu Daniela,situat în str.Horea nr.63,format din 5 camere în suprafaţă totală de 30,45mp .conform 

likjlcare va constitui anexa nr.3 !a prezentul contract de concesiune, 
i -primirea obiectului concesiunii se va efectua pe bază de proces verbal care se va încheia până la data de 
»va constitui anexa nr.4 la contractul de concesiune." 

f MTJ:trsişeşte Raportul do evaluare întocmit de evaluator ANEVAR MUCEA VALENTIN pentru spaţiul cu destinaţie 
Ittâal -cabinetul de medicină generală dr.Mălinescu Daniela.concesiooat potrivit HG 884/2004.
WTAAprcbă cuantumul minim de negociere al redevenţei de 15,24 euro/mp/an,pentru cabinetul de medicină generală 

jDaniela,concesionat potnvit HG 884/2004. 
fcnene'e ? condiţiile de plată se vor stabili de comisia de negociere la şedinţa de negoaere.

1 UT.5:Actua&zează comisia de negooerc .aceasta având următoarea componenţă: 
î&n Valentin-consilier-Preşedmte comisie 
nBajomir-consilier-membru comisie 

ir.!-consilier-membru comisie 
jCateTania-consilier investiţii-secretar comisie 
ţtoKona'er )uridic-membru comisie 
(Smyanda -consilier urbanism-membru comisie 

MF -membru comisa e
T.6:imputemceşte Pnmarul oraşului Gmpeni pentru a semna în numele şi pentru Consiliul local actul adiţional la 
Ide concesiune.

ItStaintrării în v.goare a prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare se abrogă, 
etanii oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărân.
ita hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14votun favorabile valabil exprimate.care reprezintă 93,33 % 

(consilierilor în funcţie (100%din numărul consilierilor prezenţi)
Prezenta se cornunică.’lnsbt.Prefectului 

Primar 
Viceprimar 

Spitalul or.Gmpeni 
Comp.investiţii 
Serv.fi nanciar contab.
Dna dr. Măllnescu Daniela 

Afişier

HOTĂRÂRE
(marea HCL NR.43/14.05.2013 şi modificarea contractului de concesiune nr.302/14.01.2005

HQEOINTE Ş E p iN Ţ Ă  /  
:LCON5.COROfEŞ D O R  EL

li,04.06.2013 
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HOTĂRÂRE
soarea HCL NR.44/14.05.2013 şi modificarea contractului de concesiune nr.303/14.01.2005

’ ixal al oraşului Gmpenijudeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la data de 04.06.2013 ,luând in 
I de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni, 

n vedere:
51 el comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 

andive a primarului oraşului Gmpeni
7M8/C8.06.2013 al comp.investiţji din cadrul aparatului de specialitate a! primarului 
fl>V20l3 transmisă de ADR Centru
rt36 al.2 W.cdin Legea 215/01 a administraţiei publice locale,republicate 
IC$84/2004,cu modificănle şi completările ulterioare 
ţa 14.1 din contractul de concesiune

M3srt.45al.3dln Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

’JŞe revocă HCL NR.44/14.05 2013.
Ifică contractul de concesiune nr.303/14.01.2005;
] antractului de concesiune îl constituie exploatarea spaţiului (bunul imobil) in care funcţionează cabinetul de 
i dr.Ferendino Hermina ,situat în str.Horea nr.63,forinat din 1 cameră in suprafaţă totală de 31,05 m p ,conform 

' care va constitui anexa nr.3 la prezentul contract de concesiune.
i -primirea obiectului concesiunii se va efectua pe bază de proces verbal care se va încheia până la data de 

re va constitui anexa nr.4 la contractul de concesiune.
«rj '-aişeşte Raportul de evaluare întocmit de evaluator ANEVAR MUCEA VALENTIN pentru spaţiul cu destinaţie 
rtdsl -cabinetul de medicină generală dr.Ferendino Hermina ,concesionat potrivit HG 884/2004.
UMAprobă cuantumul minim de negociere a: redevenţei de 15,24euro/mp/an,pentru cabinetul de medicină generală 

i Hermina concesionat potrivit HG 884/2004.
tarate ş  condiţiile de plată se vor stabili de comisia de negociere la şedinţa de negociere.

•5:Ktuaii«!a?â comisia de negociere «aceasta având următoarea componenţă: 
bmVaientin-consilIer-Preşedinte comisie •
Oagomir-consilier-membru comisie 
Fmonsilier-membm comisie 
iTania-consilier investiţii-secretar comisie 

kan-consilierjuridic-membru comisie 
Smararxfa -consilier urbanism-rnembru comisie 

MF-membru comisie
’.6:iTiputerniceşîe Primarul oraşului Gmpeni pentru a semna în numele şl pentru Consiliul local actul adiţional la 
lite concesiune.

iftointrăni în vigoare a prezentei hotârân orice dispoziţii contrare se abrogă.
etarui oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.

Ufî rezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14voturi favorabile valabil exprimate.care reprezintă 93,33 % 
ii consilierilor în funcţie (100%din numărul consilierilor prezenţi)

■ Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
■ Primar

Viceprirnar
Spitalul or.Gmpeni 
Comp.investiţii 
Serv.financiar contab.
Dna dr. Ferendino Hermina 

Afişier

REŞEDINŢE ŞEDINŢĂ/ 
CLCONS.CORCHEŞDj6

«56
1,04.06.2013 

U/RX.,10 Ex

AVIZAT
. V SECRETAR 
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LOCAL

fcsWloca! al oraşului Cmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la data de 04.06.2013 ,luând în 
: proiectul de hotărâie iniţiat de Primarul oraşului Cîmpem,

VW în vedere:
fMrabl al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
de motive a primarului oraşului Cîmpeni

rr.7119/03.06.2013 al comp.invesbţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Psnr 7054/2013 transmisă de ADR Centru

art.36 al.2 lit.cdm Legea 215/01 a administraţiei publice locale,republlcate 
•WS 884/2004,cu modificările şi completările ulterioare 
IOC. 14.1 din contractul de concesiune
ta»ait45al.3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

UtTJ:Se re/ccă H a  NR.45/14.05.2013. 
iitiModBicâ contractul de concesiune nr.304/14.01.2005:
DbMul contractului de concesiune îl constituie exploatarea spaţiului (bunul imobil) în care funcţionează cabinetul de 

dr.Csematoni Ladislau ,situat în str.Horea nr.63,format din 2 camere în suprafaţă totală de 40,30 m p,conform 
SKpufcicare va constitui anexa nr.3 la prezentul contract de concesiune.

i -primirea obiectului concesiunii se va efectua pe bază de proces verbal care se va încheia până la data de 
?.care va constitui anexa nr.4 la contractul de concesiune.

WT3:(nsuşeşte Raportul de evaluare întocmit de evaluator ANEVAR MUCEA VALENTIN pentru spaţiul cu destinaţie 
neflfcal -cabinetul de medicină generală dr.Csematoni Ladislau ,concesionat potrivit HG 884/2004.

WT4 p̂rob3 cuantumul minim de negociere al redevenţei de 15,24 euro/mp/an,|)entru cabinetul de medicină generală 
i lads/au,concesionat potrivit HG 884/2004.

Temenele şi condiţiile de plată se vor stabili de comisia de negociere la şedinţa de negociere.
IRTŞAîualizează comisia de negociere,aceasta având următoarea componenţă: 

i loan Valentin-consilier-Preşedinte comisie 
i Oragomir-consilier-membm comisie 
iFani-ccnsilier-membru comisie 

Grte T^a-consilier investiţii-secretar comisie 
; loan-consilier jundic-membru comisie 

OtţSmaranda -consilier urbanism-memb'u comisie 
MF-membru comisie

MT.6:fmputerniceşte Primarul oraşului Cîmpeni pentru a semna în numele şi pentru Consiliul local actul adiţional la 
jfidJde concesiune.

sdata intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare se abrogă. 
tfU iSecretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
WT&Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 93,33 % 
irăui consilierilor în funcţie ( 100% din numărul consilierilor prezenţi)
' ~ Prezenta se comunicărlnstit.Prefedulul

Primar
Viceprimar

J  Spitalul or.Cîmpenl
Conip.investiţii 
Serv.fmai>ciar contab.
DL.DR.CSERNATON1 LADISLAU 

A fişier

HOTĂRÂRE
m«carea HCL NR.45/14.05.2013 şi modificarea contractului de concesiune nr.304/14.01.2005

«EŞEDINTE Ş EQ IN ŢĂ  
DI.C0NS. CORCHEŞ

KW
ftpeni,04.06.2013 
IC/R.C,10 Ex

AVIZAT
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[ŞRi tta' al oraşului Gmpeni,Judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la data de 04.06.2013 .luând în 
Ijntc&J de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni, 

fifciij şedere:
al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul ui local Gmpeni 

ilfrotoe a primarului oraşului Gmpeni
3.06.2013 al comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

DI 3 transmisă de ADR Centru
eart36al.2 litcdin Legea 215/01 a administraţiei publice Iacale,republicate 
ltHG 884/2004,cu modificările şi completările ulterioare 
rţslH.l dn contractul de concesiune

Kv.*- at.45 al.3din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale.republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

revocă HCL NR.46/14.05.2013.
Jficăcontractul de concesiune nr.305/14.01.2005:

iftedul contractului de concesiune îl constituie exploatarea spaţiului (bunul imobil) în care funcţionează cabinetul de 
|{tn*rală dr.Paşca Mariana .situat în str.Horea nr.63,format din 4camere in suprafaţă totală de 23,44 mp conform 

tvVîi/ii care va constitui anexa nr.3 la prezentul contract de concesiune.
i -primirea obiectului concesiunii se va efectua pe bază de proces verbal care se va încheia până la data de 

... ;va constitui anexa nr.4 la contractul de concesiune.
UT.3:insuşeşte Raportul de evaluare întocmit de evaluator ANEVAR MUCEA VALENTIN pentru spaţiul cu destinaţie 
jiterâJ -cabinetul de medicină generală dr.Paşca Mariana ,concesionat potrivit HG 884/2004.
«MiAprobâ cuantumul minim de negociere al redevenţei de 15,24 euro/mp/an,pentru cabinetul de mediană generală 
jKrana/Eocesionat potrivi: HG 884/2004.
'•sre'eie Şi condiţiile de plată se vor stabili de comisia de negociere la şedinţa de negoaere.
T.£Actucîzează comisia de negociere .aceasta având următoarea componenţă: 
ikar.Valentin-consilier-Preşedinte comisie 
j Dragcnv-consilier-membru comisie 
•farJ-ccnsilter-membru comisie 
iTania-consiiier investiţii-secretar comisie 

ţiran-ccnsilier juridic-membru comisie 
tStfâranda -consilier urbanism-membru comisie 

MF-membru comisie
tfTAifrputemiceşte Primarul oraşului Gmpeni pentru a semna in numele şi pentru Consiliul local actul adiţional la 

fde concesiune.
JîditaIntrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare se abrogă. 
yr.y.-Sece-.arul oraşului Cîmpeni va asigura pubtiatatea prezentei hotărâri.
jHTăJrezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14votun favorabile valabil exprimate,ca re reprezintă 93,33 % 

I consilierilor în funcţie ( 100% din numărul consilierilor prezenţi)
Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 

Primar 
Viceprimar 

Spitalul ©r.Gmpenl 
Comp.investiţii 
Serv.fi nanciar contab.
Dna dr. Paşca Mariana 

Afişier

HOTĂRÂRE
Ha NR.46/14.05.2013 şi modificarea contractului de concesiune nr.305/14.01.2005

KEŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
DLC0NS. C O R C I"
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lixai al oraşului Gmpenl,Judeţul Alba,întrunit in şedinţa publică de îndată la data de 04.06.2013 .luând în 
pc€du de IxXărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni, 

mi! ii vedere:
:■! al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 

jjmx-.eapnmarului oraşului Cîmpeni
T.?!21!U3.06.20!3al ccmp.invesbţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

i  85̂ 2013 transmisă de ADR Centru
ii36al.2 litedin Legea 215/01 a administraţiei publice locale.republicate 
HG684/2004,cu modificările şi completările ulterioare 

Lpd.Kl din contractul de concesiune
(iMart45 al3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

urjiSerevocă HCL NR.47/14.05.2013. 
i*J:4xifid contractul de concesiune nr.310/14.01.2005:
'ţ&iafci contractului de concesiune îl constituie exploatarea spaţiului (bunul imobil) în care funcţionează cabinetul 

flr.Turcu Cost;că .situat în str.Horea nr.63,format din 2 camere în suprafaţă totală de 20,46 mp .conform schiţei 
an va constitui anexa nr.3 la prezentul contract de concesiune.

i -primerea obiectului concesiunii se va efectua pe bază de proces verbal care se va încheia până la data de 
;va constitui anexa nr.4 la contractul de concesiune.

Lîins^eşte Raportul de evaluare întocmit de evaluator a n e v a r  MUCEA VALENTIN pentru spaţiul cu destinaţie 
gic-dr.Turcu Costică .coiKesionat potrivit H6 884/2004.

HT4 Aprobă cuantumul minim de negociere al redevenţei de 15,24 euro/mp/an,pentru cabinetul stomatologic-dr.Turcu 
at potrivit HG 884/2004.

Tinwideş condiţiile de plată se vor stabili de comisia de negociere la şedinţa de negociere.
WiiActuaVzează comisia de negociere .aceasta având următoarea componenţă:
|foan Vatenbn-consiher-Preşedinte comisie 
D'agomir-consilier-mernbru comisie 

:Far.i<onsilier-membfu comisie 
iTana-consrlIer investiţii -secretar comisie 

[«l-consilier juridic-membru comisie 
Snaranda -consilier urbanism-membru comisie 

MF-membru comisie
T.6:împutemlceşte Primarul oraşului Cîmpeni pentru a semna în numele şi pentru Consiliul local actul adiţionai la 
fde concesiune.

«îto intrări în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare se abrogă.
ItTJ&cretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
AtT“prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr del4 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 93,33 % 

consilierilor in funcţie ( 100% din numărul consilierilor prezenţi)
Prezenta se comunică: InslItPrefectului

Primar 
Viceprimar 

Spitalul or.Cîmpeni 
Comp.investiţii 
Serv.finanoar contab.
DL.DR.TURCU COSTICĂ 

Afişier

HOTĂRÂRE
«tarea HCLNR.47/14.05.2013 şi modificarea contractului de concesiune nr.310/14.01.2005

PREŞEDINTE ŞE0INŢĂ 
OLCONS. CORCHEŞ

R59
0*penl,(W.O6.2O13 
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L ALBA 
LQMPENI 

.LOCAL

HOTĂRÂRE
' încuviinţarea solicitării ce se va adresa Ministerului Educaţiei 

p̂entru emiterea avizului conform privind schimbarea destinaţiei unui 
ţiedădire din incinta Şcolii generale Vîrşi

fasnul local a! oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la data 
i.2013,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni, 

Aflrdîn vedere:
irJfavorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 

ide motive a primarului oraşului Gmpeni 
mr.6/2013 a Filialei Filantropia Ortodoxă Gmpeni

inr.6275/03.06.2013 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 
ite art.112 al.3 şi 6 din L. 1/2011 a educaţiei naţionale
r eart.36 al.2 lit.c şi d din legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate, 

i'azaart.45 al.3din Legea 215/01 a administraţiei publice locale ,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.liSe încuviinţează solicitarea ce se va adresa Ministerului Educaţiei Naţionale,pentru 
avizului conform privind schimbarea destinaţiei corpului de clădire C2 situat în 
r.Găru nr.42 (în incinta Şcolii generale Vîrşi) din spaţiu de învăţământ în spaţiu 

{«Centrului de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu"
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
iGmpeni şi comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al Pnmarului.

ART.3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil 
'•.care reprezintă 93,33% din numărul consilierilor în funcţie (100% din numărul 

•prezenţi)
Prezenta se comunică:lnstit.Prefectului 

Primar 
Viceprimar 
MEN

Comp.ADPP 
Afişier

PREŞEDINTE ŞED IN Ţ, 
«S.CORCHEŞ D

AVIZAT 
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Consiliul local al oraşului Cîmpenijudeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
la data de 28.06.2013,

A.ând în vedere:
consilier Gaiţa Virgil Lucian

art.35 a lin .l din Legea 215/2001 a administraţiei publice

H O  TĂ  R Ă  Ş T  E:

AVIZAT  
SECRETAR  

RĂDAC CRISTINA

HOTĂRÂRE
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

art.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice

ART.l:Alege ca preşedinte de şedinţă,pe perioada a trei şedinţe ale 
local al oraşului Cîmpeni ,pe dl.cons.Donea Traian.

ART.2:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ART.3:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile 
exprimate,ca re reprezintă 73,33 % din numărul consilierilor în funcţie ( 
% din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar
Afişier

,28.06.2013 
5 ex.

PREŞEDINTE 
DL.CONS.DONEA

I c *
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c r a i
1 LOCAL

HOTARARE
Privind prelungirea contractului de închiriere spaţiu nr.8948/2011

Ccnsiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
13,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Jrirdîn vedere:
favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 

de motive a primarului oraşului Gmpeni
nr.7422/11.06.2013 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al

nr.35381/20 1 3 a SC ROŞIA MONTANĂ GOLD CORPORATION SA 
'le art.36 alin.5 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,
"eart.5 din contractul de închiriere nr.8948/26.07.2011 

in baza art.45 alin.3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l: Se aproba prelungirea contractului de închiriere nr.8948/2011 pe o perioadă de 
formi actului adiţional nr.6 care face parte integrantă din prezenta. hotărâre.

ART.2:împutemiceste Primarul oraşului Gm peni pentru semnarea actului adiţional la 
1 de închiriere prevăzut în anexă.

ART.3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 

care reprezintă 80 % din numărul consilierilor în funcţie (100 % din numărul
r prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar

Serv.financiar contab.
SC RM GCSA 
Comp.ADPP 
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDÎNŢ. 
OLCONS.DONEA TRATA

c
AVIZAT 

SECRETAR  
RĂDAC CRISTINA
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Cimpeni,28.06.2013
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|M6A
CMPEHI

LOCAL

HOTĂRÂRE
aprobarea închirierii unui spaţiu pentru amenajare sediu Birou parlamentar -  
TEODOR ATANASIU

Crsibl local al oraşului Cîmpeni ,jud.Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
i .luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,

-•and in vedere:
fîitrabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
de motive a primarului oraşului Gmpeni

licitarea nr.7/2013 formulată de Biroul Parlamentar Senator Teodor Atanasiu 
.7701/12.06.2013 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al

de eva'uare întocmit de evaluator ANEVAR Mucea Valentin înregistrat sub nr.6957/2013 
»«fcnle art.36 alin.2 lit. c din Legea 215/2001,republicată coroborat cu art.39 al.l din 
L&2DQ6 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor 
ii baza art.45 alin.3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,Republicată ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

tfT.l; Aprobă închirierea spaţiului în suprafaţă de 24 mp situat în oraşul Gmpeni,str.Moţilor 
tetinaţia sediu pentru desfăşurarea activităţii parlamentare senatoriale -Birou parlamentar - 
TEODOR ATANASIU,pe penoada mandatului.

UT.2.Tariful de închiriere ,conform raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat 
'.Njcea Valentin este de 9,73 euro/mp/an,iar china de 233,52 euro/an,stabilită în lei la cursul 

jdndata semnării contractului.
ktV, Aprobă modelul contractului de închiriere conform anexei care face parte integrantă din 

hotărâre.
HrtATmputemiceşte primarul oraşului Gmpeni pentru semnarea contractului de închiriere. 
tfT.5:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Gmpeni, comp.ADPP şi serv.fmanciar,contabilitate,impozite şi taxe din cadrul aparatului de 
; a! primarului.

ART.6:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
<JtT.7:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 

are reprezintă 80 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul consilierilor

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar 
Comp.ADPP

Birou parlamentar -senator TEODOR ATANASIU
Serv.financiar contab. 
Afişier

28.06.2013



.dwaii 
JI LOCAL

HOTARARE
i izobar ea închirierii unui spaţiu pentru amenajare sediu Birou parlamentar Alba -  
tloan Dirzu

Corsliul local al oraşului Gmpeni Jud.Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
3;lind în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,

Arând in vedere:
»favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 

ide motive a primarului oraşului Gmpeni
•îolictarea nr.3/2013 formulată de Biroul Parlamentar Alba-Deputat Ioan Dîrzu 
nr.7702/12.06.2013 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al

Ide evaluare întocmit de evaluator ANEVAR Mucea Valentin .înregistrat sub nr.6957/2013 
Fjtvedenle art.36 alin.2 lit. c din Legea 215/200 l,republicată coroborat cu art.39 al.l din 
i$6$306 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor 
în baza art.45 alin.3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale.Republicată ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l: Aprobă închirierea spaţiului în suprafaţă de 25 mp situat în oraşul Gmpeni,str.Moţilor 
! destinaţia sediu pentru desfăşurarea activităţii parlamentare senatoriale -Birou parlamentar 
ţutat Ioan Dîrzu ,pe perioada mandatului.

m  Tariful de închiriere .conform raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat 
tfvWMucea Valentin este de 9,73 euro/mp/an.iar chiria de 243,25 euro/an,stabilită ' l»-i la i- ir  ii 
jKdr>data semnării contractului.

Art.3: Aprobă modelul contractului de închiriere conform anexei care face parte integrantă din 
arta hotărâre.

Art.4:imputerniceste primarul oraşului Gmpeni pentru semnarea contractului de închiriere. 
flRT.5:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

[jşiu Gmpeni, comp.ADPP şi serv.financiar.contabilitate.impozite şi taxe din cadrul aparatului de 
[îcj'rate al primarului.

ART.6:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
l ART. 7: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil

B.care reprezintă 80 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul consilierilor
H > )

PREŞEDINTE ŞEDIN 
DLCONS.DONEA TRAc

Prezenta se comunică:Instit.Prcfectului 
Primar
Viceprimar
Comp.ADPP

Birou parlamentar Alba -deputat Ioan Dîrzu 
Serv.financiar contab.
Afişier

AVIZAT
SECRETAR

RĂDAC C RIŞTI NA

IIL64
Gmpeni,2 8 .0 6 .2 0 1 3
ît t ,



HOTĂRÂRE
hind valorificarea masei lemnoase care va f i exploatată în  anul 2013

ConsUul local al oraşului dmpenijudeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 28.06.2013 ,!uânc 
proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
canişilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpem 

E*rea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
£&lnr.6610/17.06.20i3 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate ai primarului 

ait36 al.2 lit.c din L.215/01 a administraţiei publice iocale,republicate 
•' HG 85/2004 ŞI Ordinul 3283/2012
în baza art.45 al.3 din legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Menţine art.l din HCL NR.2S/2013 :
ART.l: Aprobă exploatarea şi valorificarea în anul 2013 a cantităţii de 5006 mc., material lemnos după cum 

jtm i:
i agenţi economici 1500 mc:

-1500 mc produse principale 
căt-e populaţie 3506 mc:

-produse principale 1429 mc/an 
•tăieri de conservare 95 mc/an 
-&ende produse secundare (rărituri ) li8 5  mc/an 
-tăieri de igienă 597 mc/an"
ART.2:Modifică art.2 din HCL NR.25/2013 acesta având următorul conţinut:

, Aprobă valorificarea prin licitaţie a volumului de 1500 mc lemn de răşinoase cu respectarea prevedenlor H( 
J5/2004,i3 preţul care se '/a stabili pentru fiecare partidă în pc-rte. Preţul minim de pornire se stabileşte pornind d 
■) ista preţurilor de referinţă stabilite prin Ordinul 3283/2012 Caietul de sarcini se aprobă pentru frecare licitaţi 
ionizată de OS ABRUD RA şi va conţine următoarele documente:
-ista partizilor care se scot la licitaţie 
•fişa tehnico economică a fiecărei uartizi 
•actul de punere în valoare a fiecărei pa-tizi 
■contractul de vânzare cumpărare masă lemnoasă pe picior."

ART.3:Se aprobă preţurile dc valorificare a masei lemnoase ’n 
2012.

ART.4: Cu aducerea la ndepiimre a prevederilor prezentei hotăra- 
ART.ŞrSecretaru1 oraşului Cîmpeni va as^ura our.ilcitotea pre/er.'ei hotărâri.
ART.6:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ut. nu-r>*. dc 12 voturi favorabile valnoii exprimate,care rep 

80% din numărul consilierilor în funcţie ( ICO % din .luinărm consilierilor prezenţi)
Prezenta se coir.un tă: Instit.Prefectului 

Primar 
Viceprimar
Serv.fmanciar contab.
Comp.ADPP 
OS AERJD SA 
Aflşier

anul 7013 .pentru populaţie ,1a nivelul anu’ 

încedinţeazâ Primai t.l caşului Gmoeni.

PREŞEDINTE SE DINI, 
DL.CONS.DONEA TRATAI

C

A\/1ZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

NR.65
Cîmpeni,28.06 2013 
R.C /R.C.,9 FX



HOTĂRÂRE
Soarea preţului minim de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă care va fi vândută la 

17750 La baraj ,7838 Pârâul Lindrului ,7839 Bradu Lung şi a caietului de sarcini

$rsiu beai al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 28.06.2013 ,luând în 
{rectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,
LWîn vedere:

al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
emotive a pnmarului oraşului Cimpem

,7820/17.06.2013 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
modificările şi completările ulterioare

art.35 alin.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice loca le, republicată 
jto drt.45 al.3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locaIe,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Jprcbă preţul minim de pornire la licitaţie pentru :
î; 125 mc masă lemnoasă pe picior din partida 7750 La baraj,produse accidentale I,de 100 lei/mc.
:? 114 mc masă lemnoasă pe picior din partida 7838 Pârâul Lindrului,produse secundare -răritun .de 100

:e277mcmasă lemnoasă pe picior din partida 7839 Bradu Lung .produse principalele 150 lei/mc.
•Aprobă caietul de sarcini conform anexe: care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

.jţj;Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Gmpeni 
>cin cadrul aparatului de specialitate al primarului .

arul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
'•Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 
jnnumăml consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comumcăiInstit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar
Serv.fînanciar contab.
Comp.ADPP 
OS Abrud RA 

Afişier

P R E Ş E D IN T E
DLCONS.DONEA AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA



Icfea
llGCAL

HOTĂRÂRE
nâcarea dreptului de administrare a Spitalului orăşenesc Cîmpeni asupra 
idădiri şi terenuri proprietate publică a oraşului Cîmpeni

iocal al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data 
Î13,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni, 
fn vedere:

jfe,crabii al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
ade motive a primarului oraşului Gmpeni
r.8271/27.06.20 1 3 al comp.urbamsm din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

8.02.2012
art.123 al 1 şi art.36 al 2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale 

[l'iaza crt.45 al.3 din legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

[ttT.l: Aprobă ridicarea dreptului de administrare a Spitalului orăşenesc Gmpeni asupra 
i-clădiri şi terenuri ,înscrise în CF 70408 Gmpeni nr,top,293/2,296/2,CF 70410 Gmpeni 

1/2/1,CF 70411 NR.TOP.305/1/1,proprietate publică a oraşului Gmpeni 
!:lmputemiceşte primarul oraşului Gmpeni să semneze protocolul de preluare a 

^dâdiri şi terenuri ,înscrise în CF 70408 Gmpeni nr,top,293/2,296/2,CF 70410 Gmpeni 
i'l/2/l,CF 70411 NR.TOP.3C5/1/1,proprietate publică a oraşului Gm per 

W3:0j aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se acrea k . . 
i:CÎTpeni(Serv.financiar contabilitate,comp.ADPP şt Spitalul orăşenesc Gmpeni. 
r.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un num ăr de 12 votu ri favorab ile  

lecprimate.care reprezin tă 80%  d in  num ăru l co n s ilie r ilo r  în  funcţie  (100 % din 
o!consilierilor p rezenţii

Prezenta se comunică rlnstit. Prefectului 
Primar 
Viceprimar 

Spitalul or.Gmpeni 
Serv.financiar contab.

Comp.ADPP 
Comp.urbamsm

* Afişier

PREŞEDINTE Ş E D IN Ţ Ă  
S.DONEA

1 , 2 8 . 0 6 . 2 0 1 3  
R.C.,10 E x

A V I Z A T  
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

cP



MBA
09ENI

LOCAL

HOTARARE
Kordarea diplomei de aur şi a unui premiu în valoare netă de 500 lei din 
tocai pe anul 2013/cuplurilor din oraşul Cîmpeni care au împlinit 50 de ani de 
' neîntreruptă ,1a data depunerii cererii

1 fifislM local al oraşului Gmpem judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la data 
'L2Q13,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni, 

Având în vedere:
1/ (avorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 

ide motive a Primarului oraşului Gmpeni
Inr.3/699/09.07.2013 al SPCLEP Gmpeni-stare civilă prin care se propune acordarea 

ide aur şi a unui premiu în valoare netă de 500 lei din bugetul local pe anul 2013, celor 
din oraşul Gmpeni care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă la 

i cererii
le art36al.2 lit.d din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale ,republicată, 
în baza art.45 al.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Se aprobă acordarea diplomei de aur şi a unui premiu în valoare netă de 500 îei 
îjgştul local pe anul 2013, celor 13 cupluri din oraşul Gmpeni care au împlinit 50 de ani de 

•neîntreruptă ,1a data depunem cererii, 
toaca face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

oraşului Gmpeni şi Serviciul financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate
k

ART.3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil 

2,care reprezintă 93,33 % din numărul consilierilor în fun..ţie( 1 Cr din iirnări 
'Jor prezenţi).

Prezenta se comunică:In$tit.Prefect 
Primar

Serv.financiar contab 
Stare civilă-SPCLEP 

Afişier

PREŞEDINTE ŞE 
DLCONS.DONEA TRAc

*68
Cîmpeni,16 .07 .2013
IC/R.C.,7 EX ,1 ANEXA

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



10HPENI
LOCAL

HOTARARE
modificarea HCL NR.22/2013 de aprobare a programului cu principalele manifestări 
pentru anul 2013

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la data de 
î,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,
Având în vedere:

Jfawabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
ide motive a Primarului oraşului Cîmpeni

Inr. 8989/15.07.2013 al D-lui Igna Co rne l-re fe rent Casă de Cultură "Avram Iancu" Cîmpeni 
art.36 alin.2 lit.d ,alin.6 lit.a pct.4 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice

_ blicată
în baza art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l: Modifică pct.13 din anexa la HCL 22/2013 conform anexei n r.l,ca re  face parte integrantă din 
l hotărâre.

ART.2:Aprobă programul manifestărilor " Zilele oraşului, festivalul naţional de folclor SUS,SUS,SUS, 
|,4}H LA MUNTE, ediţia a -  XVIII -  a",conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta

ART.3Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
i,Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi Casa de cultură 
ilancu” .
<RT.4:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
<RT.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 

B,care reprezintă 86,66 % din numărul consilierilor în funcţie ( 92,85 % din numărul
rilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar
Serv.fînanciar contab.
Casa de cultură 
Aflşier

)INTE Ş E D I N Ţ Ă  
„CONS.DONEA T R A I A N

«,69
nU6.07.2013

R.C.8 EX

A A A' V

4 : 4

' g '  i  o ?A S 'jV'

AVIZAT 
SECRETAR  

iDAC CRISTINA



HOTĂRÂRE
Lmodificarea HCL NR.37/2013 de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli 
Lşlui Cîmpeni pe anul 2013

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la data 
|$2013 .luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
Lfa.crabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
L-erea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni
m l de specialitate nr.8971/15.07.2013 al serviciului financiar contabilitate,impozite şi 
Ceratul nr.8902/12.07.2013 al comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al 
rJu
«erfe art.19 alin.2 şi art.41 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale , Legea
i‘2302,privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu
sfcife Legii 5  /2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013,
sfcrite art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată.
ii baza art.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

m  ART.I: ART.l din HCL 37/2013,se modifică şi va avea următorul cuprins:
I  .iprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Gmpeni , pe anul 2013 ,pe secţiuni , 

M ie ,  subcapitole , paragrafe,titluri,articole şi alineate cf.anexei 1 ,  care face parte integrantă 
Ersenta hotărâre. "
| ART.II:ART.3 din HCL 37/2013 ,se modifică şi va avea următorul cuprins:

I , Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 cu finanţare parţială sau integrală de la 
Kt*.conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre"

I ART.III:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hntă V ?v> . t  -■ : i!

fcyu Cîmpeni, serv.financiar, contabilitate,impozite şi taxe ,comp.lnv .: iii,. cadrul aparatului 
llîiţedelitate al primarului.

ART.IV:Secretarul oraşului Gm peni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
ART.V:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 

■<ţrin3te,care reprezintă 80 % din numărul consilierilor în funcţie (85,71 % din numărul 
■agerilor prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunicăilnstit.Prefectului
Primar
Viceprimar

Serv.financiar contab.
COMP.INVESTIŢII

Afişier



HOTARARE
Privind acceptarea unei donaţii

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă 
te de îndată la data de 16.07.2013 ,luând în dezbatere proiectul de 

iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,
Având în vedere:

ii favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
i de motive a Primarului oraşului Cîmpeni 

sT.494/2013 a Şcolii Gimnaziale Gmpeni
nr.8747/12.07.2013 al serviciului financiar contabilitate din cadrul aparatului de 

îal primarului
art.121 al.3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 

frbazaart.45 al.3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

[ g ll:  Consiliul local al oraşului Gmpeni,acceptă donaţia SC ROŞIA MONTANĂ GOLD 
ATIONSA de 4000 lei pentru premiere elevi Şcoala Gimnazială Gmpeni.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
foraşului Gmpeni , Serviciul financiar,contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 

ui şi Şcoala gimnazială Gmpeni.
ART.3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile valabil 

3re reprezintă 73,33 % din numărul consilierilor în funcţie ( 78,57 % din numărul 
•prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar

Serv.financiar contab.
Şcoala gimnazială Gmpeni 

Afişier

PREŞEDINTE
DLCONS.DONEA AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA

, 1 6 . 0 7 . 2 0 1 3
C.,8 EX.



m
QMPENI

LOCAL

HOTĂRÂRE
Todificarea HCL 48/2013 de aprobare a proiectului , 

de specialitate la Spitalul orăşenesc Gmpeni'
Reabilitare,modernizare şi echipare 
şi a cheltuielilor legale de proiect

CoAsfiul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă pubirn la data de
i,bând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oiaşului Gmpeni, 

i.'ânjin vedere:
conrusiloc de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
ide motive a primarului oraşului Gmpeni

rr.9213/22.07.2013 al comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Legii 273/2006 privind finanţele publice locale ,combinat cu art.36 alin.4 lit.d şt art.126 

215/2001 a administraţiei publice loca le, republicată
baza art.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

LCT.I: HCL NR.48/2013 se modifică aceasta având următorul conţinut:
/poba proiectul " Reabilitare,modernizare şi echipare ambulatoriu de specialitate la Spitalul 

Cîmpeni . str.Horea nr.63,oraşul Gmpeni,jud.Alba,cu următoarele costun ale proiectului: 
totală a proiectului:5.930.905,23 lei 
netfgfcilă a proiectului:73.82i,87 lei 
eiigibdă a proiectului 4.717.564,85 lei

1.139.518.56 lei
proprie în proiect 168.173,17 lei

solicitantului la cheltuieli eligibile 94.351,30 lei 
solicitantului la cheltuieli neeligibile 73.821,87 lei

1.139.518.56 lei
ftranciară nerambursabilă solidtată:4.623.213,55 lei". 

âKLŢiCu aducerea ia îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
Gmpeni,comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,Serv.financiar 

fee din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi Spitalul orăşenesc Gmpeni.
î:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 

iRM:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil 
i reprezintă 93,33 % din numărul consilierilor în funcţie( 100% din numărul consilierilor

Prezenta se comunică:instit.Prefect 
• Primar

Viceprimar 
Comp.investiţii 

SERV.FINANCIAR CONT.
Spitalul orăşenesc Gmpeni 

Afişier

REŞEDINŢE ŞE 
D0NEA AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA

23.07.20 13
t e



Z £ o

L ALBA 
CÎMPENI 
L LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

I local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de 
la data de 31.07.2013,
Având în vedere:

eaD-lui consilier Donea Traian
le art.35 a lin .l din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
, licată

in baza art.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
Jblicată,

H O T Â R Ă Ş T E :

ART.lîAleqe ca preşedinte de şedinţă,pe perioada a trei şedinţe ale 
ui local al oraşului Gmpeni ,pe dl.cons.FORTUNA NICOLAIE ION. 

ART.2:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ART.3:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi 
’e valabil exprimate,care reprezintă 80 % din numărul consilierilor în 
(92,30 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ  
OLCONS.FORTUNA

AVIZAT  
SECRETAR  

CRISTINA

2013



ALBA
OM’ENl

LOCAL

HOTĂRÂRE
codificarea programului anual -2013 al achiziţiilor publice

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la 
31.07.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului

AiniJîn vedere:
ftvorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 

de motive a primarului oraşului Cîmpeni 
ir. 9595 /30.07.2013 al comp.achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate

HG 925/2006,cu modificările şi completările ulterioare, 
fn caza art.45 alin.2 din Legea 215/2001,a administraţiei publice locale republicată,

UlT.l:Aproba modificarea programului anual -2013 al achiziţiilor publice conform anexei 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

«r.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
p  Cîmpeni, comp.achiziţii publice ,comp.investiţii ,comp.ADPP,comp.ad-tiv gospod. şi 
Ifcndar contab. din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
13: Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri, 

wr,4,‘Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de voturi 13 favorabile valabil 
>care reprezintă 86,66 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul
y prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar 
Comp.investiţii 
Comp.ADPP 
Comp.ad-tiv gospod. 
Serv. fin. contab.
A  fişier

H O T Ă R Ă Ş T E :

mi,31.07.2013 
R.C.lOex.,1 ANEXĂ

1'



LALEA 
, GMPENI 

.LOCAL

Z Q 3

HOTĂRÂRE
(modificarea HCL 29/2013 de aprobare a lucrărilor de reparaţii propuse a se 
lin anul 2013 in oraşul Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată 
îje 31.07.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului

Vând în vedere:
Ifevorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 

ide motive a primarului oraşului Gmpeni
fnr. 9596/30.07.20 13 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate 
.'ui,
rite art.36 alin.2 lit.b şi d, din Legea 215/2001 a administraţiei publice 

ată.
bazaart.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

fe ltil Aprobă modificarea anexei n r . l la lista cu lucrările de reparaţii propuse a se 
î'ranul 2013 în oraşul Gmpeni.
Vexa nr.l face parte integrantă din prezenta hotărâre.
HRT.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

rniVccprimarul oraşului Gmpeni,comp.ADPP şi serv.financiar contabilitate din cadrul 
iui de specialitate al primarului.
ART.3:5ecretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.

| ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 
!,care reprezintă 86,66 % din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din numărul 
•prezenţi).

Prezenta se comunică:Instit.Prefect 
Primar 
Viceprimar 
Comp.ADPP

SERV.FINANCIAR CONT.
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢA  
KONS.FORTUNA NICO AVIZAT 

SECRETAR  
RĂDAC CRISTINA

1 1 ,3 1 .0 7 .2 0 1 3
L'IC.,8 EX ,1 anexă



PREŞEDINTE Ş E D I N Ţ ,  
CWS.FORTUNA N I C O t

Prezenta se comunică:Instit.Prefect 
Primar 
Viceprimar 
Comp.investiţii 

SERV.FINANCIAR CONT. 
Afişier

1,31.07.2013
C,8 EX.

AVIZAT 
SECRETAR  

RĂDAC CRISTINA

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea unor documentaţii tehnico economice

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de 
ide 31.07.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul

Jîn vedere:
abil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 

jdemotive a primarului oraşului Cîmpeni 
inr.9597/30.07.2013 al comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al

peart. 44 alin.l din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale ,combinat cu 
|#i4 5t.d şi art.126 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată 
jcaza art.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru Şcoala Gimnazială 
5pezi,în valoare de 5989,26 lei conform documentaţiei anexate.
Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru Str.Turzii-reabilitare ,în 

ide849986,91 lei conform documentaţiei anexate.
|ut.3:Gj aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
ilcraşului Cîmpeni,comp.investiţii şi Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului 
sutele al primarului.

^Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
r.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile 

late,care reprezintă 86,66 % din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din
iconsilierilor prezenţi).



Cons'ful tccal al oraşului Gmpemjudeţul Alba,întrunit in şedinţă publică de îndată la data de 
jind in dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,
Având în vedere:
rabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 

;de motive a Primarului oraşului Gmpeni
{fe specialitate nr. 9496 /30.07.2013 al serviciului financiar contabilitate,impozite şi taxe
ir.9615 /30.07.2013 al comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

art.19 alin.2 şi art.41 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale , Legea nr.500/2002 
france publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii 5/2013 -  

getului de stat pe anul 2013 ,
art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 

i&a art.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

UŢJl ART.1 din HCL 37/2013,se modifică şi va avea următorul cuprins:
tnbâ bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Gmpeni , pe anul 2013 ,pe secţiuni , capitole , 
3e, paragrafe,titluri ,articole şi alineate cf.anexei 1 , care face parte integrantă din prezenta
f

iHT.II ART.2 din HCL 37/2013,se modifică şi va avea următorul cuprins
1 bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
iirjl 2013 pe secţiuni, capitole , subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate ,conform anexei 2, 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

MT.III:ART.3 din HCL 37/2013 ,se modifică şi va avea următorul cuprins:
j* aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 cu finanţare parţială sau integrală de la 
’pr'crm anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre"
IRTJV: ART.4 din HCL NR.37/2013 ,se modifică şi va avea următorul cuprins:

âprobă „Lista obiectivelor de investiţii publice ale instituţiilor publice şi activităţi finanţate integral sau 
dn venituri proprii pe anul 2013 ,conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta

f

iRT.VîCu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
scv.financiar, contabilitate,impozite şi taxe ,comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al
i

tfT,Vl:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
iflT.VII;Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate,c.are 

86,66 % din numărul consilierilor în funcţie (100 % din numărul consilierilor prezenţi)

HOTĂRÂRE
rfficarea HCL NR.37/2013 de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului

x anul 2013

Prezenta se comunică:InstitPrefectului
Primar
Viceprimar

Serv.financiar contab.
COMP.INVESTIŢII

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



HOTĂRÂRE
acordarea titlului Cetăţean de onoare al oraşului Cîmpeni ,DLUI 

BURZ LIVIU GHEORGHE

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
i la data de 31.07.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de 

Ioraşului Cîmpeni,
Având în vedere:

ui favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
ea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni 

LVR.167/2008 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului Cetăţean 
are al oraşului Cîmpeni

nr.9407/24.07.2013 al dlui Igna Cornel -referent Casă de Cultură Avram 
jdmpeni

erile art.36 al.8 din Legea 215/01 a administraţiei publice locale/epublicată 
în baza art.45 a l. l din Legea 215/01 a administraţiei publice 
r̂epublicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Conferă titlul „CETĂŢEAN DE ONOARE AL ORAŞULUI CÎMPENI" 
BURZ LIVIU GHEORGHE.

ART.2Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
linţează Primarul oraşului Cîmpeni.
ART.3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi
abile valabil exprimate,care 86,66 % din numărul consilierilor în funcţie (100

idn numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunicăilnstit.Prefectului
Primar 
Viceprimar

DLUI BURZ LIVIU GHEORGHE 
Casa de cultură „Av.Iancu" 

Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ

NR.78
Cîmpeni,3 1 .0 7 .2 0 1 3  
7ex.,

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



LALBA 
CÎMPENI 
LLOCAL

HOTĂRÂRE
acordarea titlului Cetăţean de onoare al oraşului Cîmpeni ,DREI 

BERINDEI MIHAELA TEODORA

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de 
la data de 31.07.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de 
pentru activităţi social-culturale,culte,învăţământ ,sănătate şi familie,

Având în vedere:
I favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 

nerea de motive a Comisiei pentru activităţi social-culturale,culte,învăţământ 
‘e şi familie,

IIR.167/2008 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului Cetăţean 
re al oraşului Gmpeni
1 nr.9471/2013 al dlui Igna Cornel -referent Casă de Cultură Avram Iancu

ART.l:Conferă titlul „CETĂŢEAN DE ONOARE AL ORAŞULUI CÎMPENI" 
.BERINDEI MIHAELA TEODORA.
ART.2Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
ţează Primarul oraşului Cîmpeni.

ART.3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de voturi favorabile

H O T Ă R Ă Ş T E :

*

Prezenta se comunică: Instit.Prefectului
Primar
Viceprimar

DREI . BERINDEI MIHAELA TEODORA 
Casa de cultură „Av.Iancu" 

Afîşier

AVIZAT
SECRETAR

RĂDAC CRISTINA

79
peni,31.07.2013



ALBA 
CiMPENI 
1 LOCAL

HOTARARE
completarea HCL 65/2013 privind valorificarea masei lemnoase care va fi exploatată în anul 2013

Iul local al oraşului Gmpeni,jud.Alba,întrunit în şedinţă de îndată la data de 31.07.2013,luând în 
proiectul de hotărâre iniţiat de Consilierii locali : Donea Traian, Borteş Dan Gabriel, Morcan 

'r, Furtună Nicolae , Achimeţ Constantin şi Gaiţa Virgil Lucian 
Având în vedere :

I favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
Expunerea de motive nr. 9616/30.07.2013 a iniţiatorilor
Ha nr. 65/2013 privind valorificarea masei lemnoase care va fi exploatată în anul 2013 
Referatul nr. 9616/30.07.2013 al compartimentului de specialitate al primarului-ADPP 
rileart.36 al.2 lit.c din L.215/01 a administraţiei publice locale,republicate 

în baza art.45, al.3 din Lege 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată ,
H O T Ă R Ă Ş T E

ART.UNIC: Hotărârea Consiliului Local nr 65/2013 privind valorificarea masei lemnoase care va 
'tăîn anul 2013 se completează prin introducerea unui nou articol după cum urmează:

(lî^Art. 4: Exploatarea şi valorificarea, către populaţie, a volumului de 3506 mc material 
cu coajă (produse principale, produse secundare şi produse de igienă) din pădurile proprietatea 
i Local Gmpeni şi a Primăriei oraşului Gmpeni, astfel: 5 mc/familie solicitantă în baza 

•r documente: Cerere scrisă, copie act de identitate şi 20 mc/solicitant în baza următoarelor 
te: Cerere scrisă, copie act de identitate, autorizaţie de construire valabila la data depunerii 

i 15 mc pe bază de autorizaţie de meseriaş.
|2) criteriile de aprobare a cererilor de masă lemnoasă sunt

- componenţa familială
- acordarea sau neacordarea în ultimii doi ani a unor cantităţi de material 

din pădurile proprietatea Consiliului local Gmpeni şi a Primăriei Gmpeni
|3) comisia de aprobare a cererilor formată din :dl.cons.Gaiţa Virgil Lucian,dl.Grigore Fani,dl.Borteş 
âbriel,dl.Donea Traian,dl.Morcan Dragomir.
(4) Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează comisia.
(5) :Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.

):Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate,care 
ntă 86,66 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar
Serv.financiar contab.
Comp.ADPP 
OS ABRUD SA

P R E Ş ED IN T E  
D L.CO N S.FORTUNA

i,31.07.2013 
C.,9 EX

0

Afîşier

AVIZAT 
SECRETAR  

RĂDAC CRISTINA



m
QPP6N1

LOCAL

HOTĂRÂRE

fVr.îTd modificarea HCL 72/2013 de aprobare a proiectului 
ambulatoriu de specialitate la Spitalul orăşenesc Gmpeni' 
•lizate

„ Reabilitare,modemizare şi 
şi a cheltuielilor legate de

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la data de 
3,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni, 
lîn vedere:

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
ide motive a primarului oraşului Gmpeni
r. 9838/05.08.2013 al comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

Legii 273/2006 privind finanţele publice locale ,combinat cu art.36 alin.4 lit.d şi art.126 
215/2001 a administraţiei publice locale,republicată 

Di baza art.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

72/2013 se modifică aceasta având următorul conţinut:
WT. 1: „Aprobă proiectul " Reabilitare,modernizare şi echipare ambulatoriu de specialitate la 

orăşenesc Gmpeni , str.Horea nr.63,oraşul Gmpeni, jud.Alba, cu următoarele costuri ale
ţ
totală a proiectului:5.930.905,28 lei

.ivseligibilă a proiectului:75.228,67 lei 
eligibilă a proiectului: 4.716.158,05 lei

1.139.518.56 lei
ţia proprie în proiect 169.551,83 lei

"a solicitantului la cheltuieli eligibile 94.323,16 lei 
solicitantului la cheltuieli neeligibile 75.228,67 lei

1.139.518.56 lei
financiară nerambursabilă solicitată:4.621.834,89 Ici".

«T. 2: Aprobă suportarea de către Oraşul Gmpeni a cheltuielilor neeligibile ale proiectului 
şiaoncăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului.

1RT. 3: Aprobă asigurarea de către Oraşul Gmpeni a sumelor necesare pentru acoperirea
din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume ce vor fi cheltuite în avans , până la 

êa cheltuielilor de către Autoritatea de Management.
ART.4: Cu aducerea la îndeplinire a prevedenlor prezentei hotărâri se încredinţează pnmarul 

Cîmpeni,comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,Serv.financiar 
l‘itate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi Spitalul orăşenesc Gmpeni.
ART.5: Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.6: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 
ite,care reprezintă 80 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100% din numărul consilierilor

Prezenta se comunică:Instit.Prefect 
Pnmar 
Viceprimar 
Comp.investiţii 

SERV.FINANCIAR CONT. 
Spitalul orăşenesc Gmpeni 

Afişier



3

L

HOTĂRÂRE
aprobarea execuţiei bugetare pe trim.II al anului 2013

I 'ocal al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
30.08.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului

în vedere:
bil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 

ife motive a primarului oraşului Cîmpeni
rr.10384/13.08.2013 al Serviciului financiar contabilitate,IT din cadrul aparatului de 
te al primarului,
art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
blicată,combinat cu art.49 al. 12 din Legea 273/2006 cu modificările şi completările

art.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

rim.II al anului 2013 pe cele două 
parte integrantă din prezenta hotărâre, 

prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
din cadrul aparatului de specialitate al

licitatea prezentei hotărâri.
in număr de 15 voturi favorabile valabil
consilierilor în funcţie( 100% din numărul

ă:Instit.Prefect 
Primar 
Viceprimar
Serv.financiar contab. 
Afişier

<
H O T Ă R Ă Ş T E :

RĂDAC CRISTINA

AVIZAT
SECRETAR


