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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

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

Consiliul local al oraşului Cîmpeni ,jud.Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de
30.08.2013 ,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
-referatul nr.8120,10408/26.08.2013 al comp. in vestiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
-prevederile art.36 alin.2 din Legea nr. 18/1991 ,republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

A R T .l:Se propune Prefectului judeţului Alba,emiterea ordinului de atribuire a terenului -cota de 
proprietate de 31/288 părţi din terenul în suprafaţă de 288 mp înscris în CF 70290
Cîmpeni,nr.top.365/6,foaie individuală CF 70290-C1-U7 Cîmpeni nr.top.365/6/1,imobil situat în oraşul 
Cîmpeni,str.Revoluţiei 1848 nr.15 bl.C4A ap.l,jud.A lba, , numiţilor Tomuş Levi-Gheorghe domiciliat în 
comuna Vidra sat Dos nr.613 jud.Alba ,căsătorit cu Tomuş Viorica Ileana ,domiciliată în oraşul Cîmpeni, 
str.Teiului nr.4 bl.II ,ap.6,jud.Alba

ART.2: Se propune Prefectului judeţului Alba,emiterea ordinului de atribuire a terenului -cota de 
proprietate de 11/239 părţi din terenul în suprafaţă de 239 mp înscris în CF 70347
Cîmpeni,nr.top.295/5,foaie individuală CF 70347-C1-U5 Cîmpeni nr.top.295/5/IX,imobil situat în oraşul 
Cîmpeni,str.Oituz bl.A2 ap.IX,jud.Alba, , numiţilor Burz Vladimir Claudiu şi soţia Burz Tamara Agaftia 
,domiciliaţi în comuna Poiana Vadului, sat Stăneşti nr.412,jud.Alba.

ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează secretarul 
oraşului Cîmpeni.

ART.4:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile valabil

exprimate,care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din numărul consilierilor
prezenţi).

Prezenta se comunică:Instit.Prefect 
Primar 
Secretar 
Comp. in vestiţii 

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

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR  

RĂDAC CRISTINA

NR.83
Cîmpeni,30.08.2013
R.C/R.C.,8 EX



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind darea în folosinţă gratuită Filialei "FILANTROPIA ORTODOXĂ CÎMPENI" a unui 
spaţiu în vederea funcţionării "Centrului de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu"

Consiliul local al oraşului Gmpeni ,jud.Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de
30.08.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,jud.Alba 

Având în vedere:
-raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni
-expunerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
-solicitarea nr.6/16.05.2013 a Filialei "Filantropia Ortodoxă Gmpeni"
-avizul conform nr.9696/15.07.2013 al Ministerului Educaţiei Naţionale
-referatul nr.6275,9227/02.08.2013 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
-prevederile art.36 al.2 litc  şi art.124 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 
-prevederile art.874 a l. l Cod Civil

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:Aprobă schimbarea destinaţiei corpului de clădire C2 din incinta imobilului Şcoală generală 
Vîrşi,situat în oraşul Gmpeni,str.Gării nr.42,jud.Alba,din spaţiu de învăţământ în spaţiu la dispoziţia 
Consiliului local în vederea funcţionării "Centrului de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu"

ART.2: Aprobă darea în folosinţă gratuită Filialei "Filantropia Ortodoxă Gmpeni,până la data de 
15.07.2023,a spaţiului corespunzător corpului de clădire C2,situat în incinta imobilului "Şcoală Generală 
Vîrşi" situat în Gmpeni , str.Gării nr.42 ,jud.Alba,în vederea funcţionării "Centrului de îngrijire a 
persoanelor vârstnice la domiciliu".

ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
oraşului Gmpeni ,comp.ADPP şi Serviciul financiar,contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.

ART.4:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul consilierilor 
prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar

Filialei "Filantropia Ortodoxă Gmpeni 
Serv.financiar contab.

Comp.ADPP
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
DL.CONS.FORTUNA

NR.84
Cîmpeni,30.08.2013
R.C./R.C.,9 EX.

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind acceptarea unei donaţii

Consiliul local al oraşului Cîmpeni ,jud.Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
data de 30.08.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului 
Cîmpeni,jud. Al ba

Având în vedere:
-raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
-expunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni 
-oferta de donaţie înregistrată sub nr. 10971/29.08.2013
-referatul nr. 10971/29.08.2013 al comp.cadastru din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului
-prevederile art.121 al.3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale,republicată,prevederile art.863 şi 1014 Cod civil

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

A R T .l: (1) Se acceptă oferta de donaţie fără sarcini având ca obiect imobilul teren,în 
suprafaţă de 31 mp ,înscris în CF 72210 Cîmpeni nr.cadastral 72210 (nr.top.672/1),situat în 
oraşul Cîmpeni,str.Horea ,în proprietatea numiţilor SCROB GHEORGHE şi soţia SCROB ILEANA.

(2) Imobilul ce face obiectul ofertei de donaţie menţionat la a l.l,va fi introdus în 
domeniul public al oraşului Cîmpeni,după încheierea actului de donaţie în formă autentică.

(3) Cheltuielile aferente încheierii şi autentificării actului de donaţie vor fi suportate de 
oraşul Gmpeni.

(4) Se împuterniceşte Primarul oraşului Gmpeni pentru semnarea contractului de donaţie. 
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează

Primarul oraşului Gmpeni ,comp.cadastru,comp.ADPP şi Serviciul financiar,contabilitate 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 15 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

PREŞEDINTE ŞEDI 
DL.CONS.FORTU

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar

Serv.financiar contab. 
Comp. cadastru

DL.SCROB GHEORGHE şi soţia 
Comp.ADPP 
Afişier

NR.85
Gmpeni,30.08.2013
R.C./R.C.,10 EX.

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
extraordinară la data de 24.09.2013,

Având în vedere:
-propunerea D-lui consilier FORTUNA NICOLAIE ION
-prevederile art.35 a lin .l 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.GAIŢA VIRGIL LUCIAN.

ART.2:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ART.3:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi 

favorabile valabil exprimate,ca re reprezintă 86,66 % din numărul consilierilor în 
funcţie ( 92,85 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar
Afişier

NR.86
Cîmpeni ,24.09.2013 
R.C./R.C. 5 e x -



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

H O TĂR ÂRE
Privind aprobarea unei documentaţii tehnico economice

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
extraordinară la data de 27.09.2013 ,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
-referatul nr.11924/19.09.2013 al comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului
-prevederile art. 44 a lin .l din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale ,combinat cu 
art.36 alin.4 lit.d şi art. 126 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 T Ă R Ă Ş T E :

ART .l: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru „Amenajare zid de sprijin 
Valea Caselor II ,în valoare de 79.916,20 lei conform documentaţiei anexate.

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

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

valabil exprimate,care reprezintă 93,33 % din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din 
numărul consilierilor prezenţi).

Prezenta se corn un ică:Instit. Prefect 
Primar 
Viceprimar 
Comp.investiţii 

SERV.FINANCIAR CONT. 
Afişier

NR.87
Cîmpeni,27.09.2013
R.C./R.C.,8 EX.



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

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

Consiliul local al oraşului Cîmpen¡Judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară 
la data de 27.09.2013 ,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
-referatul nr.10896/19.09.2013 al comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
-prevederile art.36 alin.3 din Legea nr. 18/1991 ,republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

A R T .l:Se propune Prefectului judeţului Alba,emiterea ordinului de atribuire a terenului în suprafaţă 
de 100 mp înscris în CF 72177 Cîmpeni,nr.top.244/1/1/1/1/2, numitului POPA CONSTANTIN ,domiciliat în 
oraşul Cîmpeni , str.Pinilor,nr.2,jud.Alba .

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează secretarul 
oraşului Cîmpen ¡.Prezenta documentaţie va fi înaintată Instituţiei Prefectului Alba în vederea emiterii 
ordinului de atribuire după data de 20.12.2013,până la care procedura de emitere este suspendată.

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

exprimate,ca re reprezintă 93,33 % din numărul consilierilor în funcţie(100 % din numărul consilierilor 
prezenţi).

Prezenta se cornunică:Instit. Prefect 
Primar 
Secretar
COMP.INVESTIŢII 

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

Afişier

NR.88
Cîmpeni,27.09.2013
9 EX



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea art.10 din HCL NR.17/2012

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară 
la data de 27.09.2013 ,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
-referatul nr.12154/24.09.2013 al comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului
-prevederile art. 44 a lin .l din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale ,combinat cu 
art.36 alin.4 lit.d şi art.126 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată 
-prevederile HCL NR.37/2013 ANEXA 3

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.UNIC: (1) ART.10 din HCL NR.17/2012 se modifică şi va avea următorul 
conţinut:"ARTJLOi Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru Modernizare reţea 
apă str.Horea-tronson I(Pod Valea Caselor-locuinţă cu nr.60) ,în valoare de 531 200 lei 
»repartizat astfel:
-Consiliul local contribuţie de 377.00 lei reprezentând contravaloarea materialelor ,din care 
cuprinşi în bugetul anului 2013 suma de 377.000 lei
-operatorul unic SC APA CITA  SA ALBA contribuţie cu suma de 154.200 lei reprezentând 
valoarea manoperei,utilajelor şi transportului în limita fondului IID repartizat pe durata 
contractului"

(2) Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul oraşului Cîmpeni,comp.investiţii şi Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului.

(3) Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
(4) Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 

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

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

SERV.FINANCIAR CONT.
Afişier

PREŞEDINTE ŞED 
DLCONS.GAIŢA

NR.89
Cîmpeni,27.09.2013
R.C./R.C.,8 EX.

T . ^

AVIZAT 
SECRETAR  

RĂDAC CRISTINA



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară 
la data de 27.09.2013 ,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 

- nota de fundamentare nr.11884/23.09.2013 a comp.personal din cadrul aparatului de 
spedalitate al primarului
-adresa nr.l6722/G/SC/2013 a Instituţiei Prefectului jud.Alba prin care se comunică numărul 
posturilor adăugate pentru implementare proiecte finanţate din fonduri externe 
nerambursabile,valabil numai pe perioada implementării proiectelor
-prevederile pct.4 din anexa la OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 

l privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare OUG 77/2013 
\ -prevederile art.36 alin.3 lit.b 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 T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Se aprobă începând cu data de 01.10.2013 modificarea statului de funcţii al aparatului 
de specialitate al primarului conform anexei n r . l şi organigrama conform anexei 10 .

Anexa nr.l şi anexa nr.10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2:Cu aducerea la îndepHnire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

oraşului Cîmpeni, serv.financiar, contabilitate,impozite şi taxe,comp.personal, din cadrul aparatului 
de specialitate-al primarului.

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,ca re reprezintă 80 % din numărul consilierilor în funcţie ( 85,71 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar

Serv.financiar contab. 
Comp.personal 
Afişier



ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea HCL NR.37/2013 de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli 
al oraşului Cîmpeni pe anul 2013

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de
27.09.2013 ,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

-raportul de specialitate nr.12065/23.09.2013 al serviciului financiar contabilitate,impozite şi 
taxe ,referatul nr.11923/19.09.2013 al comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului
-prevederile art.19 alin.2 şi art.41 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale , Legea 
nr.500/2002 ,privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu 
prevederile Legii 5/2013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013 ,
-prevederile art.36 alin.4 lit.a 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 T Ă R Ă Ş T E :

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

i capitole, subcapitole , paragrafe,titluri,articole şi alineate cf.anexei 1 , care face parte integrantă 
' din prezenta hotărâre. "

ART.II:ART.3 din HCL 37/2013 ,se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 cu finanţare parţială sau integrală de la 

buget",conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre"
ART.IIIîCu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

oraşului Cîmpeni, serv.financiar, contabilitate,impozite şi taxe ,comp.investiţii din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului.

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

exprimate,ca re reprezintă 86,56 % din numărul consilierilor în funcţie (92,85 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar

Serv.financiar contab.
COMP.INVESTIŢII 

A fiş ie r '

AVIZAT 
SECRETAR  

RĂDAC QRISTINA

R.C./R.C.,8 ex,2 ANEXE



l i  ROMÂNIA 
| JUDEŢUL ALBA 
| [ ORAŞUL QMPENI 
I  CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
I privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Colegiul Naţional Avram 
I Iancu Cîmpeni ,Şcoala gimnazială Cîmpeni şi Grădiniţa cu program normal nr.2 , care îşi desfăşoară 
I activitatea în oraşul Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
I  27.09.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
I -raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
I  -expunerea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni
I  -adresa nr.1018/2013 a Colegiului Naţional Avram Iancu Gmpeni,nota de fundamentare pentru decontarea cheltuielilor de
■  transport pentru lunile a p r ilie ,m a i, iu n ie  2 0 1 3
I  -adresa nr.651/2013 a Şcolii gimnaziale Cîmpeni,nota de fundamentare pentru decontarea cheltuielilor de transport 
I  pentru lunile martie-iulie 2012 ,septembrie-decembrie 2012
I  -Adresele nr.145,268,269/2013 ,nota de fundamentare pentru decontarea cheltuielilor de transport pe lunile martie 
I  aprilie,mai 2013, întocmite de conducerea Grădiniţei cu program normal nr.2 ,
■  -raportul de specialitate nr.9093,11394,11874/19.09.2013 al serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de 
| specialitate al primarului
I  -prevederile art.105 al.2 lit f şi art.276 din Legea nr.l/2011-Legea educaţiei naţionale
I  -prevederile art.4 din Ordinul ministrului educaţiei ,cercetării,tineretului şi sportului nr.3753/2011,coroborat cu 
I Instrucţiunile nr.2/17.02.2011
R -prevederile art.36 al.4 lit.a din Legea 215/2001 a adinistraţiei publice locale,republicate,

\  -prevederile HCL 37/2011
în baza art.45 al.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale ,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile aprilie,mai,iunie 2013 ,1a şi de ia locul de 
muncă pentru cadrele didactice de la Colegiul Naţional Avram Iancu Cîmpeni, care nu au domiciliul sau reşedinţa în 
oraşul Ompeni ,conform anexelor 1.1,1.2,1.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART,2:Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile
martie,aprilie,mai,iunie,iulie,septembrie,octombrie,noiembrie,decembrie 2012 , la şi de la locul de muncă pentru cadrele 
didactice de la Şcoala gimnazială Gmpeni, care nu au domiciliul sau reşedinţa în oraşul Gmpeni ,conform anexelor 
1,4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,1.11,1.12 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3:Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile martie ,aprilie,mai 2013 ,1a şi de la locul de 
muncă pentru cadrele didactice de la Grădiniţa cu program normal nr.2 , care nu au domiciliul sau reşedinţa în oraşul 
Ompeni ,conform anexelor 1.13,1.14,1.15 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
Ompeni,serv.financiar,contabilitate,impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Colegiul Naţional 
Avram Iancu Cîmpeni,Şcoala gimnazială Gmpeni şi Grădiniţa cu program normal nr.2 .

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 exprimate,care reprezintă 

80% din numărul consilierilor în funcţie 85,71 % din numărul consilierilor prezenţi
Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 

Primar 
Viceprimar
Serv.financiar contab.
Şcoala gimnazială Gmpeni 
Colegiu! Naţional Avram Iancu Gmpeni 
Grădiniţa cu program normal nr.2 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

i



ROMÂNIA 
JUDEJUL ALBA 
ORAŞUL CIMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind valorificarea masei lemnoase care va fi exploatată în anul 2013

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 27.09.2013 
,luând in dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,

Având în v ed e re :
•raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
•expunerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
•referatul nr.11406/17.09.2013 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
-prevederile art.36 al.2 lit.c din L.215/01 a administraţiei publice locale,republicate 
•prevederile 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 :

ARUL: Aprobă exploatarea şi valorificarea în anul 2013 a cantităţii de 5006 mc, material lemnos după cum 
urmează:
• pentru agenţi economici 1500 mc:

-600 mc produse principale
-900 mc produse secundare (accidentale I,accidentale II,rărituri)

•către populaţie 3506 mc:
-produse principale 2329 mc/an
-tăieri de conservare 95 mc/an
-tăieri de produse secundare (rărituri )485 mc/an
-tăieri de igienă 597 mc/an
ART.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 

Cîmpeni,comp.ADPP,COMISIA.
ART.3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.Pe data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri se abrogă orice dispoziţii contrare.
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 

93,33 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul consilierilor prezenţi)
Prezenta se comunică:Instit.Prefectuiui 

Primar 
Viceprimar
Serv.financiar contab.
Comp.ADPP
OS ABRUD SA 
COMISIA
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ROMÂNIA 
jUDEJUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea preţului minim de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă care va fi vândută la 
licitaţie-partida 7963 Zboru 1,7964 Zboru şi a caietului de sarcini

Consiliul local al oraşului Cîmpenijudeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 27.09.2013 
,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 Cîmpeni
•referatul nr.11406/17.09.2013 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
•HG 85/2004,cu modificările şi completările ulterioare,Ordinul 3283/2012 
•prevederile art.36 alin.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l: Aprobă preţul minim de pornire la licitaţie pentru :
•volumul de 68 mc masă lemnoasă pe picior din partida 7953 Zboru I produse principale ,de 190 lei/mc.
•volumul de 346 mc masă lemnoasă pe picior din partida 7964 Zboru ,produse secundare -accidentale II ,de 120 
lei/mc.

ART.2:Aprobă caietul de sarcini conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Gmpeni 

,comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului .
ART.4:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri

ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 
86,66 % din numărul consilierilor în funcţie (92,85 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar
Serv.financiar contab.
Comp.ADPP 
OS Abrud RA 

Afişier

NR.94
Cîm peni,27.09.2013
R.C./R.C.,9 EX



JUDEŢUL A L B A
ORAŞUL C ÎM P E N I
CONSILIUL L O C A L

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea actului adiţional NR.3 la contractul de servicii nr.7278/2009

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de
27.09.2013 ,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.4264/2013 a OS ABRUD RA
■procesul verbal al comisiei de fond funciar Bistra nr.737/2013
•referatul nr.10521/16.09.2013 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, 
-prevederile pct.5.3 al.5 şi 12.1 din contractul de servicii nr.7278/2009

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:însuşeşte tariful pentru serviciile prestate în baza contractului nr.7278/2009 
de către OS ABRUD RA Abrud de 3,32 !ei/ha/lună,respectiv de 39,84 lei/ha/an la care se
adaugă TVA

ART.2:Aprobă actul adiţional la contractul de servicii nr. 7278/2009,conform anexei 
nr,3 ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3: împuterniceşte Primarul oraşului Gmpeni pentru a semna actul adiţionai 
nr.3 la contractul de servicii nr.7278/2009.

ART.4Cu 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.

ART.5¡Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
ART.6:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile 

valabil exprimate,ca re reprezintă 93,33 % din numărul consilierilor în funcţie (100 % din 
numărul consilierilor prezenţi).

Prezenta se comunică:Instit.Prefectu!ui 
Primar 
Viceprimar 
Comp.ADPP 

Serv.financiar contab.

R.C./R.C.,9 E X

OS ABRUD RA 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR  

RĂDAC CRISTINA



JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL CÎM PEN I
CONSILIUL L O C A L

HOTĂRÂRE
Privind darea în folosinţă gratuită Centrului de cultură "AUGUSTIN BENA" ALBA 
a unui spaţiu în vederea desfăşurării activităţii Centrului zonal Etnografic

Consiliul local al oraşului Cimpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de
27.09,2013 ,iuând 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.958/2013 a Centrului de cultură "AUGUSTIN BENA" ALBA
■referatul nr.7382/17.09.2013 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
•prevederile art.36 al.2 lit.c şi art.124 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

In baza art.45 alin.3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice loca le, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l: Aprobă darea în folosinţă gratuită Centrului de Cultură "AUGUSTIN BENA "ALBA , a 
spaţiului în suprafaţă de 3,00 mp ,situat în oraşul Cîmpeni ,str.Revoluţiei 1848 în incinta bibliotecii 
AVRAM IANCU ,pe perioadă de 1 an,în vederea funcţionării Centrului Zonal Etnografic.

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

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

exprimate,care reprezintă 93,33 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul consilierilor 
prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar

Centrul de cultură Augustin Bena Alba 
Serv.financiar contab.

Comp.ADPP
Afişier

NR.96
Cîmpeni,2 7 .0 9 .2 0 1 3
R.C./R.C.,9 E X ,



JUDEjUL A L B A
ORAŞUL C ÎM P E N I
CONSILIUL L O C A L

¥

HOTĂRÂRE
privind aprobarea ocupării unui loc public

Consiliul local al oraşului Cîmpen¡Judeţul A lbajntrunit în şedinţă publică extraordinară la data de
27.09.2013 ,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
•referatul nr.11879/20.09.2013 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului
•cererea înregistrată sub nr.11879/19.09.2013 de reprezentantul CIRCUS AL.EXANDER prin SC BOHEMIA 
STUDIOS SRL Mangalia
•prevederile art.36 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,coroborat cu 
prevederile art.9 a l.l din HCL 2/2013 ,privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 

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

ART.li Aprobă ocuparea temporară în perioada 28-29.09.2013 ,a suprafeţei de 200 mp din 
domeniul public -teren situat în str.Gării .pentru amplasarea unui cort în vederea prezentării unui spectacol 
de circ de CIRCUS ALEXANDER prin SC BOHEMIA STUDIOS SRL Mangalia.

ARI.2Caxa de ocupare domeniul public este de 5 lei/mp/zi, aprobat prin HCL 2/2013.
ART.3:Cu aducerea ia îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

oraşului Cîmpeni .comp.ADPP şi Serviciul financiar.contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.

AR7V4:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
ART.5¡Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil

H O T Ă R Ă Ş T E :

exprimate,ca re reprezintă 93,33 % din numărul consilierilor în funcţie (100 % din numărul consilierilor 
prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar
Viceprimar

Serv.financiar contab.
Comp.ADPP
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
DL.CONS.GAII AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA

NR.97
Cîmpeni,27.09.2013  
R.C

\



MHÂNIA 
MIULALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
IffiNSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Pnvind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Cîmpeni în Consiliul de administraţie 
il Colegiului Naţional Avram Iancu,Grădiniţei cu program prelungit „PITICOT",Liceul 
Tehnologic silvic Cîmpeni,Şcoala gimnazială Cîmpeni

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

Având în vedere:
I favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 

•spunerea de motive a primarului oraşului Gmpeni 
•solicitarea nr. 1340/2013 a Colegiului Naţional Avram Iancu 
«Marea nr.266/2013 a Grădiniţei cu Program prelungit „Piticot"
•solicitarea nr.657/2013 a Şcolii gimnaziale Gmpeni 
«Marea nr.2779/2013 a Liceului Tehnologic silvic Gmpeni
•referatul nr.11769,11763,11469,11172/18.09.20 13 al secretarului oraşului Gmpeni, 

vederile art. 33 al.l din OMEC 4925/2005 modificat şi completat cu OMECTS 
5619/2010,OMECTS 4607/2012,OMECTS 6152/2012

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

H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.l:Desemnează ca reprezentant al Consiliului local al oraşului Gmpeni în consiliul de 

administraţie al Colegiului Naţional Avram Iancu pe di. Consilier SICOE VIOREL IOAN.
ART.2:Desemnează ca reprezentant al Consiliului local al oraşului Gmpeni în consiliul de 

administraţie al Grădiniţei cu program prelungit Piticot pe dl. Consilier FORTUNA NICOLAIE ION.
ART.3:Desemnează ca reprezentant al Consiliului loca! al oraşului Gmpeni în consiliul de 

administraţie al Liceului Tehnologic silvic Gmpeni pe dl. consilier DoneaTraian.
ART.4Desemnează ca reprezentant al Consiliului local al oraşului Gmpeni în consiliul de 

administraţie al Şcolii gimnaziale Gmpeni pe di. consilier Borteş Dan Gabriel.
ART.5:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează consilierii 

finalizaţi.
ART.S:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
ART.7:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 93,33% din numărul consilierilor în funcţie (100 % din numărul
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect 
Primar 
Viceprimar
Serv.financiar contab. 

Secretar
Unit. de învăţăm. 

AFIŞIER

NR.98
Cîmpeni,2 7 .0 9 .2 01 3
R.C./R.C.,12 EX



LBA
“mpeni
LOCAL

HOTĂRÂRE
modificarea programului anual -2013 ai achiziţiilor publice

uliul loca! al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba/întrunit în şedinţă publică de îndată la
31.10.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului

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

‘ ? motive ■ primarului oraşului Gmpeni
(nr.13577/24,10.2013 ai comp.achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate
M,
-le HG 925/2006,cu modificările şi completările ulterioare,

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

MRT.lîAproba modificarea programului anuai -2013 al achiziţiilor publice conform anexei 
^Hparte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2: Cu aducerea ¡a îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

Cmpem, comp.achiziţii publice ,comp.investiţii şi serv.financiar contab. din cadrul 
ui de specialitate al primarului, 

toîSecretarul oraşului Gmpeni va~.asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ţJfcPrezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil 

care reprezintă 93,33 % din numărul consilierilor în funcţie ( 93,33 % din numărul
rezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar 
Comp. in vestiţii 
Serv.fin.contab.
A f iş ie r

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
:NSîGAIŢA VIRGIL

1.10.2013 
10ex.,l ANEXĂ

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



LCIMPENI 
CONSIÜUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea HCL N R .37 /2013  de ap roba re  a buge tu lu i de ven itu ri ş i ch e ltu ie li a l o raşu lu i C îm pen i pe

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la data de 31.10.2013 ,luând în 
fiesăiatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,

Având în vedere:
Aportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
«¡punerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
•raportul de specialitate nr. 13533/23.10.2013 ai serviciului financiar contabilitate,impozite şi taxe ,referatul 
.13501/23.10.2013 ai comp.investiţii din cadrui aparatului de specialitate al primarului
¿vederile art.19 alin.2 şi art.41 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale , Legea nr.500/2002 ,privind 
înţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii 5/2013 -Legea bugetului de stat 

pe anul 2013,
■prevederile art.36 alin.4 iit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 

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

ART.I: ART. 1 din KCL 37/2013,se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Aprobă îbugetul de venituri şi cheltuieli ai oraşului Gmpeni , pe anul 2013 ,pe secţiuni , capitole , subcapitole , 

paragrafe,titluri,articole şi alineate cf.anexei 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. "
ART.il ART.2 din HCL 37/2013,se modifică şi va avea următorul cuprins 

jAproDă bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,pe anul 2013 
pe secţiuni, capitole , subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate ,conform anexei 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

ART.III: ART.4 din HCL NR.37/2013 ,se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii publice ale instituţiilor publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2013 ,conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre."
ARt,JV:Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 cu finanţare europeană din fonduri nerambursabile- 

“OR 2047-20̂ 3,conform anexei nr.3A care face parte din prezenta hotărâre.
ARTA/: ART.6 din HCL 37/2013,se modifică şi va avea următorul cuprins 

„Aprobi orogramul de investiţii publice muitianuale conform anexe; 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre".
ART,VX:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Gmpeni, 

serv.firanciar, contabilitate,impozite ş: taxe ,comp.investiţii din cadru; aparatului de specialitate al primarului.
ART.VHîSecretaml oraşului Gmpeni va aslguia publicitatea prezentei hotărâri
ART. VIII ¡Prezenta hotărâre a fost adoptata cu un număr de 14 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 

93,33 % din numărul consilierilor în funcţie ( 93,33% din numărul consilierilor prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunicăiInstit.Prefectului
Primar
Viceprimar

Serv.financiar contab. 
COMP.INVESTIŢII 
COMP. ACHIZIŢII

Afişier

AVIZAT
SECRETAR



JUDEJUl ALBA
ORAŞUL C ÎM PENI
M U L  L O C A L

HOTĂRÂRE
Privind ridicarea dreptului de administrare a Spitalului de Boli cronice Cîmpeni 
asupra imobilului clădiri şi terenuri proprietate publică a oraşului Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la 
atade 31.10.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului

Având în vedere:
•raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
«punerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
•referatul nr.12027/22.10.2013 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
prevederile art.123 al 1 şi art.36 al 2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale 
/epublicate

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: Aprobă ridicarea dreptului de administrare a Spitalului de Boli cronice Gmpeni
asupra imobilelor clădiri şi terenuri , înscrise în CF 70084 nr.top.219/l/l,CF 70085 nr.top.254,CF 
186 nr.top.251/1,CF 70087,NR.TOP.256,CF 70088 NR,TOP.255,CF 70089
fJR.T0P.247,249,proprietate publică a oraşului Gmpeni.

Art.2: Se aprobă protocolul de predare -prim ire a imobilelor descriese la art.l,
conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3:împuterniceşte primarul oraşului Gmpeni să semneze protocolul de preluare a 
imobilelor de la art.l.

ART.4:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
oraşului Cîmpeni,Serv.financiar contabilitate,comp.ADPP şi Spitalul orăşenesc Gmpeni.

ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile valabil exprimate,care 
reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100% din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului

Gmpeni,

Primar
Viceprimar

Spitalul de Boli cronice Gmpeni
Serv.financiar contab. 

Comp.ADPP 
Comp.urbanism 
Afişier

RĂDAC CRISTINA

AVIZAT
SECRETAR

NR.1Q1
Cîmpeni,31.10.2013 
R.C/R.C.,10 Ex



•enajării unui spaţiu liturgic

HOTĂRÂRE
gratuită Parohiei Greco Catolice Cîmpeni, a unui spaţiu în vederea

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la data de 31.10.2013 
I tMi in dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
•mortul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
«punerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
«fcitarea nr.1/12.07.2013 înregistrată sub nr.8911/12.07.2013 a Parohiei Greco Catolice Cîmpeni
twoul de vedere al Consiliului de administraţie al Spitalului de Boli cronice Cîmpeni nr.1236/19.09.2013,înregistrat
ut or,11934/2013
iiunctul de vedere al DSP ALBA nr.5144/2013 înregistrat sub nr.12011/2013
probarea Ministerului Sănătăţii nr.50684/2013 înregistrat sub nr.12917/2013 privind schimbarea destinaţiei 
ioni "Cabină poartă" a Spitalului de Boli cronice Cîmpeni în spaţiu destinat activităţilor de cult 
'Ceratul nr.12197/14.10.2013 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
•prevederile art.36 al.2 litc şi art.124 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,
•revederile art.874 al.l Cod Civil
revederile art.l al.2 din OG 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local,

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¡Aprobă schimbarea destinaţiei clădirii "Cabină poartă" a Spitalului de Boli cronice Cîmpeni, cu sediul în 
oraşulGmpeni,str.Crişan nr.ll ,jud.Alba , în spaţiu destinat activităţilor de cu lt.

ART.2: Aprobă darea în folosinţă gratuită Parohiei Greco Catolice Cîmpeni pe o perioadă de 3 ani,a 
ului din clădirea "Cabină poartă" din incinta Spitalului de Boli Cronice ,cu sediul în oraşul Cîmpeni,str.Crişan 

7.11 ,învederea amenajării unui spaţiu liturgic.
ART,3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Cîmpeni 

cvnp.ADPP şi Serviciul financiar,contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
ART.4:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile valabil exprimate,ca re 

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

Primar 
Viceprimar

Parohiei Greco catolice Cîmpeni 
Serv.financiar contab.
Spitalul de boli cronice Cîmpeni 

Comp.ADPP 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



[ULALBA 
ULCÎMPENI 
OUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind prelungirea contractului de închiriere nr. 11673/2008

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la data
31.10,2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,
Având în vedere:

ortul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
mreade motive a primarului oraşului Gmpeni
satul nr.11682/2013 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al 
arului
citarea dnei Hudrea Sabina, de prelungire a contractului nr. 11673/2008
vederile art.36 alin.5 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice loca le, republicată,
vederile art.5 din contractul de închiriere nr. 11673/2008
în baza art.45 alin.3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

ART.l: Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.11673/2008 pe o perioadă de 
¡ani.

ART.2iîmputerniceste Primarul oraşului Gmpeni pentru semnarea actului adiţional la 
cotractul de închiriere.

ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
nmarul oraşului Cîmpeni ,comp.ADPP şi Serviciul financiar,contabilitate din cadrul aparatului de 
jKialitateal primarului.

ARL4:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
ART.5Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile valabil 

pnmate,care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul
nsilierilor prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar
Viceprimar

Serv.financiar contab 
Comp.ADPP 

Dna Hudrea Sabina

RĂDAC CRISTINA

NR.103
Cimpeni, 31.10.2013
R.C./R.C./9EX.



iUDEJUL ALBA
ORAŞUL C ÎM PEN I
CONSILIUL L O C A L

HOTARARE
Privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1435/1999

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la data 
de 31.10,2013 ,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
•referatul nr.12018/2013 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului
•solicitarea Dlui Stănciucu Mircea, de prelungire a contractului nr. 1435/1999
•prevederile art.36 alin.5 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,
•prevederile art.3 din contractul de închiriere nr.1435/1999

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: Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.1435/1999 pe o perioadă de 
5 ani.

ARL2;împutemiceşte Primarul oraşului Cîmpeni pentru semnarea actului adiţional la 
contractul de închiriere .

ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul oraşului Cîmpeni ,comp.ADPP şi Serviciul financiar,contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului.

ART.4:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
ART.5Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar 

Serv.financiar contab 
Comp.ADPP 

Dl.Stănciucu Mircea 
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDIN 
DL.CONS,GAIŢA LU AVIZAT 

SECRETAR  
RĂDAC CRISTINA

NR.104
Cîmpeni, 3 1 .1 0 .2 0 1 3
R.C./R.C.,9EX.



)EjUL ALBA 
IŞUL CÎMPENI 
ISILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de 
liniată la data de 07.11.2013,

Având în vedere:
I -propunerea D-lui consilier Gaiţa Virgil Lucian
I-prevederile art.35 a lin .l din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
I ocale,republicată

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

ART.l:Alege ca preşedinte de şedinţă,pe perioada a trei şedinţe ale 
Consiliului local ai oraşului Cîmpeni ,pe dl.cons.GIURGIU MARCEL OLIMPIU. 

ARL2:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ART.3:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi 

favorabile valabil exprimate,ca re reprezintă 73,33 % din numărul consilierilor în 
funcţie (91,66 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect

H O TĂ R Ă Ş T E:

Primar
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ

NR.105
Cîmpeni ,07.11.2013 
R.C/R.C. 5 ex .

I



M P  ALBA 
JM$UL CÎMPENI
Shljul local

HOTĂRÂRE
Pnvind modificarea HCL NR.37/2013 de aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
iioraşului Cîmpeni pe anul 2013

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la data 
|fc 07.11.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
Aportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
opunerea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni

•raportul de specialitate nr.14077/05.11.2013 al serviciului financiar contabilitate,impozite şi 
axe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
■prevederile art.19 alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale , Legea nr.500/2002 
pnvind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii 
52013 -Legea bugetului de stat pe anul 2013 ,
prevederile art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice loca le, republicată, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

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

capitole, subcapitole , paragrafe,titluri,articole şi alineate cf.anexei 1 , care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. "

ART.IIîCu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
oraşului Cîmpeni, serv.financiar, contabilitate,impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.

A R T .III:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
A R T .IV :Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 

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

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar

Serv.financiar contab. 
Afişier

PREŞEDINTE 
DL.CONS.GIURGIU

NR.106 
Cîitipeni,07.11.2013 
R.C/R.C.,7 e x ,l A N E X Ă

AVIZAT 
SECRETAR  

RĂDAC CRISTINA



MEIUL ALBA
ORAŞUL CÎMPENI
CONSILIUL LO CAL

HOTĂRÂRE
Privind acordarea diplomei de aur şi a unui premiu în valoare netă de 500 lei din 
riugetui local pe anul 2013,cuplurilor din oraşul Cîmpeni care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie neîntreruptă ,1a data depunerii cererii

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de
15,11,2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
-raportulfavorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
■spunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni

-referatul nr.3/1295/15.11.2013 al comp.stare civilă prin care se propune 
acordarea diplomei de aur şi a unui premiu în valoare netă de 500 lei din bugetul local pe anul 
2013, celor 8 cupluri din oraşul Gmpeni care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă ,1a 
pata depunerii cererii
•prevederile art.36 al.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,

in bugetul local pe anul 2013, celor 8 cupluri din oraşul Gmpeni care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie neîntreruptă ,1a data depunerii cererii.

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul oraşului Gmpeni şi Serviciul financiar contabilitate 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,care reprezintă 93,33% din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi).

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunicăilnstit.Prefect 
Primar

Serv.financiar contab 
Stare civilă-SPCLEP 

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

NR.107
Cîmpeni,28.11.2013
R.C/R.C.,7 EX„1 ANEXĂ



AT

IA
l  ALBA 

JjM PENI 
!UUL LOCAL

HOTARARE
ind aprobarea datelor de organizare a târgurilor în anul 2014 în oraşul Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 28.11.2013 
în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,
Având în vedere:

aportul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
•spunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni 
i]re$anr,17395/VII/D/2013 a Consiliului Judeţean Alba
Ceratul nr.13952/19.11.2013 al compartimentului corp control comercial ,autorizare,transport public local 
in cadrul aparatului de specialitate al Primarului,
prevederile art.36 alin.2 lit.d din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 

în baza art.45 alin.l din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,
H O T Ă R Ă Ş T E :

I jeazi

k

A R L k
urmează:

Aprobă datele de organizare a târgurilor de ţară în anul 2014 în oraşul Gmpeni,după cum

Nr.crt Felul târgului Data
I Târg de ţară 13 februarie
I n 15 martie
), ii IO aprilie
i ii 17 mai
5. n 5 iunie
i, n 9 iulie

u 28 august
i ii 13 septembrie
5, u 18 octombrie
10, u 5 noiembrie
11. u 20 decembrie
12, Zi de piaţă Săptămânal vineri şi sâmbătă

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
Cîmpeni,comp.corp control comercial,serv.financiar contab. IT.,pieţe şi oboare.

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 93,33 % din numărul consilierilor în funcţie (100 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică :Instit.Prefect 
Primar 
Viceprimar

Comp.corp control corn.
Serv.financiar contab.,IT 
Pieţe şi oboare 
ADPP
Consiliul judeţean Alba 

Afişier

PREŞ 
DL. CONS.

NR.108 
Cîmpeni,2! 
11EX

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



LALBA

HOTĂRÂRE
Privind acceptarea unei donaţii

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data 
g 28.11.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni, 

Având în vedere:
-raportul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
•expunerea de motive a primarului oraşului Gmpeni 
•adresa nr.963/20 13 a Şcolii Gimnaziale Gmpeni
Ceratul nr.14088/19.11.2013 al serviciului financiar contabilitate din cadrul aparatului de 
ipedalitate al primarului
•¡¡revederileart. 121 al.3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 

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

ART.l: Consiliul local al oraşului Gmpeni,acceptă donaţia RAIFFEEISEN BANK SA de 
22.000 lei pentru Şcoala Gimnazială Gmpeni ,în vederea finanţării proiectului "Aici radio 
te'ART-un radio din inima Apusenilor".

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul oraşului Gmpeni , Serviciul financiar,contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului 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 14 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 93,33% din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar
Viceprimar

Serv.financiar contab.
Şcoala gimnazială Gmpeni 

Afişier

RĂDAC CRISTINA

AVIZAT
SECRETAR



m
aiPENI

LOCAL

HOTARARE
vind aprobarea execuţiei bugetare pe trim.III al anului 2013

Ilocal al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 28.11.2013 
e proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

'in vedere:
worabll al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
démotivé a primarului oraşului Cîmpeni
nr,14442/12.11.2013 al Serviciului financiar contabilitate,IT din cadrul aparatului de 

'litate al primarului,
art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice 

/epublicată,combinat cu art.49 al. 12 din Legea 273/2006 cu modificările şi completările
^ W ’-
i‘dazaart.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l: Aprobă execuţia bugetului pe trim.III al anului 2013 pe cele două 
ni:funcţionare şi dezvoltare ,cf.anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ARI2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
ui Cîmpeni şi serviciul financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
ului.

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

pliate,care reprezintă 93,33% din numărul consilierilor în funcţie( 100% din numărul 
(trierilor prezenţi.

Prezenta se corn unică :Instit. Prefect
Primar 
Viceprimar
Serv.financiar contab.
Afişier

PREŞEDINTE
DLCONS.GIURGIU M

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

ni28.ll.2013  
/R.C.7 EX



IA
LALBA 

"LCÎMPENI 
UUL LOCAL

HOTARARE
nd aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul oraşului Cîmpeni In anul

■

Consiliul local al oraşului Cîmpen¡Judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la 
28.11.2013/luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului

Având în v e d e re :
I favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 

'nerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
nr.14840/21.11.2013 al Serviciului financiar contabilitate din cadrul aparatului de 

late al primarului
erile art.36 alin.4 lit. c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 
erile Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare,

27din 1.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare 
1309/2012 ,OG 1/2013

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

H O T Ă R Ă Ş T E :
*

ART.l: Se aprobă impozitele şi taxele locale la nivelul oraşului Cîmpeni în anul 
14, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
irul oraşului Cîmpeni ,Serv.financiar contab, comp. de specialitate din cadrul aparatului 

:?specialitate al Primarului şi serviciile publice din subordinea Consiliului local Cîmpeni . 
ART.3:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil 
mate,care reprezintă 93,33% din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din numărul 

ralierilor prezenţi).
Prezenta se cornunică:Instit. Prefect

Primar 
Viceprimar 
Secretar

Serv. Financ.contab.
Comp. de specialitate 
Serv.publice 
Pieţe şi oboare 
Casă de cultură 
Afişier

&
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ AVIZAT

DL.CONS.GIURGIU MARCEL;OLIMPIU \  SECRETAR
RĂDAC CRISTINA

NR.lll
imperii,28.11.2013
R,C./R.C.,20 ex.,1 anexa



LALBA
CÎMPENI
1 LOCAL

H O T A R A R E
•ind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice 
Mazială Cîmpeni care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Cîmpeni

de la Şcoala

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

ui favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
erea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
nr.882/2013 a Şcolii gimnaziale Cîmpeni,nota de fundamentare pentru decontarea cheltuielilor de 

pentru lunile ianuarie-iulie 2013 , hotărârea nr.8 a Consiliului de administraţie şi adresa Scolii 
jale înregistrate sub nr.13463/2013 prin care se solicită decontarea cheltuielilor de transport pe luna 
nbrie 2013
ul de specialitate nr.13222,13463/15.11.2013 al serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de 
litote al primarului
denieart.105 al.2 lit f şi art.276 din Legea nr.l/2011-Legea educaţiei naţionale 
derile art.4 din Ordinul ministrului educaţiei ,cercetării,tineretului şi sportului nr.3753/2011,coroborat 
ucţiunile nr.2/17.02.2011
erileart.36 al.4 lit.a din Legea 215/2001 a adinistraţiei publice loca le, re publicate, 
erile HCL 37/2011

hbaza art.45 al.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale ,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

_...*—
Kg], la şi de la locul de muncă pentru cadrele didactice de la Şcoala gimnazială Cîmpeni, care nu au 
n ridliul sau reşedinţa în oraşul Cîmpeni ,conform anexelor 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,care fac parte 
'fantă din prezenta hotă râ re.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
ni,serv.financiar,contabilitate,impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului,Şcoala 
izială Cîmpeni.
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 
antă 80 % din numărul consilierilor în funcţie ( 85,71 % din numărul consilierilor prezenţi )

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar
Serv.financiar contab.
Şcoala gimnazială Cîmpeni 
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
DLC0NS.GIURGIÎ AVIZAT

SECRETAR
\ RĂDAC CRISTINA

1112
jnpeni,28.11.2013
P L ,10 EX



LALBA
1CÎM PENI
ÜUL L O C A L

HOTARARE
ud încuviinţarea solicitării ce se va adresa Ministerului Educaţiei 
ale,pentru emiterea avizului conform privind schimbarea destinaţiei unui 

de clădire (C3) din incinta Şcolii generale Vîrşi

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

Având în vedere:
Ifavorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
rea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
I verbal de inventariere a activelor corporale şi necorporale nr.14690/19.11.2013 
lnr.15023/25.11.2013 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 

erile art.112 al.3 şi 6 din L.l/2011 a educaţiei naţionale 
din L.213/1998
erile art.36 al.2 lit.c şi d din legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate, 

în baza art.45 al.3 din Legea 215/01 a administraţiei publice locale ,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l¡Aprobă trecerea din domeniul public al oraşului Cîmpeni în domeniul privat al 
ui Gmpeni a imobilului „Şcoală generală Vîrşi cu cls.I-VIII,CORP 3" ,număr inventar 
inul dării în folosinţă 1929,valoare de inventar 23,48 lei ,în vederea demolării.

Art.2: Se încuviinţează solicitarea ce se va adresa Ministerului Educaţiei Naţionale,pentru 
ierea avizului conform privind schimbarea destinaţiei spaţiului corespunzător corpului de 
ire,Şcoală generală Vîrşi cu cls.I-VIII,CORP 3" situat în incinta imobilului „Şcoala generală 

din str.Gării nr.42,aparţinând domeniului privat al oraşului Gmpeni,din spaţiu de 
mântîn teren liber destinat învăţământului.
ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
ui Gmpeni şi comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
ART.4:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 

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

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar 
MEN

Comp.ADPP 
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢA 
DLCONS.GIURGIU MARCE

IR,113
iîmpeni,28.11.2013
tC/R.C.,11 Ex

AVIZAT 
SECRETAR 

RADAC CRISTINA



NIA
JL ALBA 

ULCÎMPENI 
SilJUL LOCAL

HOTARARE
•MO APROBAREA FILMĂRII ŞEDINŢELOR DE CONSILIUL LOCAL ŞI A 

“ “"DONĂRII UNUI APARAT DE FILMARE

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la data
06,12.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de un grup de consilieri înregistrat 
ir,14772/20 1 3 
Având în vedere:
nerea de motive a grupului de consilieri prezentată de dl.cons,Bar C-tin 

aportul de specialitate nr.14772/2013 al comp.achiziţii din cadrul aparatului de specialitate al

lerile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale , ale Legii 544/2001 
¡vederile art.36 alin.4 lit.a 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 T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Aprobă filmarea audio-video a şedinţelor Consiliului local şi postarea pe site-ul 
mei şi pe o reţea de televiziune prin cablu local a acestor filmări.
ART.2:Aprobă aciziţionarea unui aparat pentru filmarea audio-video a şedinţelor consiliului

I,
ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

ului Cîmpeni .
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil 

•<primate,care reprezintă 93,33 % din numărul consilierilor în funcţie (100 % din numărul 
nsilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar

Serv.financiar contab.
COMP. IN VESTIŢII 
Comp.achiziţii 

AfişierV

PREŞEDINTE ŞED 
DL.CONS.G1URGIU AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA

NR.114
Cîmpeni,06.12.2013 
R.C/R.C.,9 ex



i
 Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la 
de 06.12.20 13 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului

li/
Având în vedere:

îortul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
-punerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
Aratul nr.15526/04.12.2013 al comp.achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 
mărului,
revederile HG 925/2006,cu modificările şi completările ulterioare, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

I ART.l:Aprobă modificarea programului anual -2013 al achiziţiilor publice conform anexei 
Reface parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
ujylui Cîmpeni, comp.achiziţii publice ,comp.investiţii şi serv.financiar contab. din cadrul 
aratului 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 

Lmate,care reprezintă 93,33 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul
plierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar 
Comp.investiţii 
Serv.fin.contab.
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ



IA
LALBA 

l CÎMPENI 
UL LOCAL

HOTĂRÂRE
wd modificarea HCL NR.37/2013 de aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Cîmpeni pe 
■ 2013

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la data de 06.12.2013 ,luând în 
re proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
I favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
■ea de motive a primarului oraşului Cîmpeni 

raportul de specialitate nr. 14387/05.12.2013 al serviciului financiar contabilitate,impozite şi taxe ,referatul 
3/04.12.2013 al comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului
iile art.19 alin.2 şi art.41 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale , Legea nr.500/2002 ,privind 

e publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii 5/2013 -Legea bugetului de stat 
;«jl 2013,

firile art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 
în baza art.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

ART.I: ART.l din HCL 37/2013,se modifică şi va avea următorul cuprins:
.Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Cîmpeni , pe anul 2013 ,pe secţiuni , capitole , subcapitole , 
jrafe,titluri,articole şi alineate cf.anexei 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. "
ART.II ARI.2 din HCL 37/2013,se modifică şi va avea următorul cuprins
5bă bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,pe anul 2013 

{isectiuni, capitole , subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate ,conform anexei 2, care face parte integrantă din 
eenta hotărâre.
ART.III:ART.3 din HCL 37/2013 ,se modifică şi va avea următorul cuprins:

, Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2013 cu finanţare parţială sau integrală de la buget",conform anexei 
rjcareface parte integrantă din prezenta hotărâre"

ART.IV:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Gmpeni, 
j iv,financiar, contabilitate,impozite şi taxe ,comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
i ART.V:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri

ART.VI:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 80 % 
iinumărul consilierilor în funcţie (85,71 % din numărul consilierilor prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului

Serv.financiar contab.
COMP.INVESTIŢII

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

Primar
Viceprimar

NR.116
Cîmpeni,06.12.2013 
!,C./R.C.,8 ex,3 ANEXE



INANIA 
JDEJUL ALBA 
M L  CÎMPENI 
ISILIUL LOCAL

5 o ¿

HOTĂRÂRE
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Î Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de 
ată la data de 20.12.2013,

Având în vedere:
jpunerea D-lui consilier Gaiţa Virgil Lucian
îvederile art.35 a lîn .l din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
ile,republicată

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

ART.l:Alege ca preşedinte de şedinţă,pe perioada a trei şedinţe ale 
bnsiliului local al oraşului Cîmpeni ,pe di.cons.GRIGORE FANI.

ART.2 :Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ART.3;Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi 

Drabile valabil exprimate,care reprezintă 93,33 % din numărul consilierilor în 
iincţie (93,33 % din numărul consilierilor prezenţi)

H O TĂ R Ă  Ş T  Es

Prezenta se cornunică:Instit. Prefect
Primar
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢA 
DL.CONS.GRIGORE FANI

IR,117
ÍJíripeni ,20.12.2013



NIA
EJULALBA 
~UL CÎMPENI 
'SILIUL LOCAL

HOTARARE
(ivind modificarea HCL 29/2013 de aprobare a lucrărilor de reparaţii propuse a se 
alizaîn anul 2013 in oraşul Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată 
de 20.12.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului

iupeni,
Având în vedere:
rtul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
unerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
râtul nr. 14777,16055/17.12.2013 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de 
ialitate al Primarului,
vederile art.36 alin.2 lit.b şi d, din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
le,republicată.

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l: Aprobă modificarea anexei n r . l la lista cu lucrările de reparaţii propuse a se 
a în anul 2013 în oraşul Cîmpeni.
Anexa n r.l face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2: Aprobă modificarea anexei nr.2 la lista cu lucrările de reparaţii propuse a se 

liza în anul 2013 în oraşul Cîmpeni.
Anexa nr.2 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
arul oraşului Cîmpeni,comp.ADPP şi serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de 
alitate al primarului.
ART.4:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile valabil 

mate,care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din numărul 
ilierilor prezenţi).

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

SERV.FINANCIAR CONT. 
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢ

HR.118
înpeni,2 0 .1 2 .2 0 1 3
HC/R.C.,8 EX ,2 anexe

A V I Z A T  
SECRETAR  

RĂDAC CRISTINA



LALBA 
UL CÎMPENI 

ISILIUL LO C A L

HOTĂRÂRE
ind aprobarea nivelului chiriilor la spaţiile şi terenurile Consiliului local pe anul

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de 
la data de 20.12.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de 

arul oraşului Gmpeni,
Având în vedere:
rtul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
iunerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
'eratul nr.16046/16.12.2013 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de 
ialitate al Primarului
¡vederile art.36 alin.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice 

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

le,republicată,
H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l: Aprobă cuantumul chiriilor la spaţiile şi terenurile Consiliului local 
anul 2014 ,!a nivelul anului 2013 la care se aplică coeficientul de inflaţie aferent 
ului 2013.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
flcredlnţează primarul oraşului Gmpeni,comp.ADPP,serv.fînanciar contabilitate din 
sdrul aparatului de specialitate al primarului.

ART.3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei
«târâri.

ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi 
tabile valabil exprimate,care reprezintă 86,66 % din numărul consilierilor în 
lincţle (86,66 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se corn unică:Instit. Prefect.
Primar 
Viceprimar 
Comp.ADPP 

Serv.financiar contab.
Afişierri Jy

PREŞEDINTE ŞEDINŢA 
DLCONS.GRKsQRE FANI

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

NR .119
C îm p e n i,2 0 .1 2 .2 0 1 3  
R,C./R.C.,8 EX.



LALBA 
ULCÎMPENI 
UUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind prelungirea unui contract de închiriere spaţiu

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la data 
i 20.12.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
aportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
■«punerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
ţferatul nr.15296/16.12.2013 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al 
iarului
¡¡Citarea SC SE LA CONSTRUCT SRL, de prelungire a contractului nr. 15095/2008 
prevederile art.36 alin.5 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,
•revederile art.5 din contractul de închiriere nr. 15095/2008 

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: Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 15095/2008 pe o perioadă de

ART.2:îrnputerniceste Primarul oraşului Cîmpeni pentru semnarea actului adiţional la 
antractul de închiriere .

ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
arul oraşului Cîmpeni ,comp.ADPP şi Serviciul financiar,contabilitate din cadrul aparatului de 
litate al primarului.
ART,4:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
ART.5¡Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile valabil 

mate,care reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar

PREŞEDINTE

Viceprimar
Serv.financiar contab. 

Comp.ADPP 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR  

RĂDAC CRISTINA

1120
:¡Tipen¡,2Q.12,2013
i,C,/R.C.,9 EX.



NIA
LALBA

ILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind însuşirea raportului de evaluare pe cele 4 zone ale oraşului Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată 
data de 20.12.2013 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul 
;ului Cîmpeni,
Având în vedere:

:rtul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
:unerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
:rtul de evaluare pe cele 4 zone ale oraşului Cîmpeni,întocmit de evaluator autorizat Mucea 
itin Dan,înregistrat sub nr. 15956/2013
sratul nr.15956/16.12.2013 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al 
arului
vederile art.36 al.2 lit.c din Legea 215/01 a administraţiei publice loca le, republicată, 

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

ART.l:însuşeşte raportul de evaluare pe cete 4 zone ale oraşului întocm it de evaluator 
rizat Mucea Valentin Dan,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.2:Aprobă valoarea de piaţă raportată la unitatea de măsură,respectiv nivelul minim al 

ilor pentru terenuri,spaţii locative,spaţii cu altă destinaţie decât aceea de fond locativ,conform 
ei care face parte din prezenta hotărâre.
ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 

peni,comp.ADPP şi Serv.flnanciar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
ARŢ4:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil

H O T Ă R Ă Ş T E :

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

SERV.FINANCIAR CONT.
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ

NR.121
Cîmpeni,2 0 .1 2 .2 0 1 3
R.C./R.C.,8 EX ,



I1A
ILALBA 
ILCÎMPENI 

IL LOCAL

H O T A R A R E
nud aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Liceul Tehnologic Silvic 
p iş i Colegiul Naţional Avram Iancu Cîmpeni , care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la data de 20.12.2013 ,luând în 
utere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,
Având în  v e d e re :
ol favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 

inerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
ele 4219,4218,4221,4222/2013 ale Liceului Tehnologic silvic Cîmpeni ,nota de fundamentare pentru decontarea 

or de transport pentru lunile februarie,martie,aprilie,mai
3 nr.2251/2013 a Colegiului Naţional Avram Iancu Cîmpeni,nota de fundamentare pentru decontarea cheltuielilor de 
ort pentru lunile septembrie,octombrie,noiembrie,decembrie 2013
ul de specialitate nr. 14997,16045/16.12.2013 al serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
jlui
derile art.105 al.2 iit f şi art.276 din Legea nr.l/2011-Legea educaţiei naţionale
denie art.4 din Ordinul ministrului educaţiei ,cercetării,tineretului şi sportului nr.3753/2011,coroborat cu 

dicţiunile nr.2/17.02.2011
derile art.36 al.4 lit.a din Legea 215/2001 a adinistraţiei publice locale,republicate, 
derile HCL 37/2011

in baza art.45 al.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale ,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile septembrie-decembrie 2013 ,1a şi de la locul 
»muncă pentru cadrele didactice de la Colegiul Naţional Avram Iancu Cîmpeni, care nu au domiciliul sau reşedinţa în 
jl Cîmpeni ,conform anexei 1.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2:Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile februarie-mai 2013 ,1a şi de la locul de 

pentru cadrele didactice de la Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni, care nu au domiciliul sau reşedinţa în oraşul 
ii ,conform anexelor 1.2,1.3,1.4,1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
jnpeni,serv.financiar,contabilitate,impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Liceul Tehnologic 
JwcGmpeni,Colegiul Naţional Avram Iancu Cîmpeni.
ART.4: Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
ART.5:rezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 

■6,66 %din numărul consilierilor în funcţie 86,66 % din numărul consilierilor prezenţi
Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 

Primar 
Viceprimar
Serv.financiar contab.
Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni 
Colegiul Naţional Avram Iancu Gmpeni 
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢA 
DLCONS.GRISOR^fANI A V I Z A T  

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA

NR.122
Cîmpeni,20.12.2013
LC./R.C.,9EX



ÍL ALBA 
CÎMPENI 
UL LO CAL

HOTARARE 
modificarea HCL NR.37/2013 de 
lui Cîmpeni pe anul 2013

aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli

Consiliul local al oraşului Cîmpeni;judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la data de 20.12.2013 ,luând în 
proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
Jfavorabll al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
•ea de motive a primarului oraşului Cîmpeni

de specialitate nr.16054/17.12.2013 al serviciului financiar contabilitate,impozite şi

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

!3-Legea bugetului de stat pe anul 2013 ,
derile art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.I; ART.l din HCL 37/2013,se modifică şi va avea următorul cuprins:
, Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Cîmpeni , pe 3nul 2013 ,pe secţiuni , 
::Î9, subcapitole , paragrafe,titluri,articole şi alineate cf.anexei 1 , care face parte integrantă 
■?zents hotărâre. "
/P.T.IÎ ART.2 din HCL 37/2013,se modifică şi va avea următorul cuprins 

bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţiai din venituri proprii,pe anul 2013 
uni, capitole , subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate ,conform anexei 2, care face parte integrantă din 

% hotărâre.
ART.III:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

i Cîmpeni, serv.financiar, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
ART.IV:Secretarul oraşului Grnpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
ART.V:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile valabil 

J"iate,care reprezintă 66,66 % din numărui consilierilor în funcţie (66,66 % din numărul 
Arilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectuiui 
Primar 
Viceprimar

Serv.financiar contab.
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
DL.CONS. AVIZAT 

SECRETAR  
RĂDAC CRISTINA

123
trosni,20.12.2013 
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