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

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii 
de dezvoltare,a excedentului secţiunii de funcţionare pentru anul 2014 şi aprobarea 
utilizării excedentului bugetar al bugetului local şi al activităţilor finanţate din venituri 
proprii ale oraşului Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
extraordinară la data de 09.01.2015 ,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
-referatul nr. 62/06.01.2015 a serviciului financiar contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului,
-prevederile Ordinului nrl780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014
-art.58 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale
-art.36 al.2 lit.b ,a!.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

A R T .l:S e  aprobă acoperirea definitivă la data de 30.12.2014,din excedentul 
bugetului local al anilor precedenţi a deficitului secţiunii de dezvoltare al bugetului local al 
anului 2014 în sumă de 1.474.733,08 lei şi majorarea excedentului bugetului local cumulat 
al anilor la data de 30.12.2014,cu excedentul Secţiunii de funcţionare al bugetului local al 
anului 2014 în sumă de 1.212.216,88 lei.

ART .2 :Se  aprobă utilizarea excedentului bugetar al bugetului local în sumă de 
2.189.033,85 lei,pentru acoperirea golurilor temporare de casă a secţiunii de dezvoltare a 
bugetului local,Secţiunea A ,în anul 2015 şi de acoperire a golurilor temporare de casă a 
secţiunii de funcţionare şi dezvoltare din Sectorul E -activităţi din venituri proprii de 
subordonare locală în anul 2015 în sumă de 289.264,28 lei,reprezentând excedentul cumulat 
al anilor,la activităţi din venituri proprii de subordonare locală la data de 30.12.2014.

A R T .3 :Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul oraşului Gmpeni,Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.

A R T .4 :Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
A R T .5 :Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 92,86 % din numărul consilierilor în funcţie (100 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

PREŞEDINTE ŞEDIN 
DL.CONS.BAR CONSTA

NR.l
Cîmpeni,09.O l.2015
R.C./R.C

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar

Serv.financiar contabilitate 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR  

RĂDAC CRISTINA



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea cotizaţiei oraşului Cîmpeni pentru anul 2015 ,1a Asociaţia de 
dezvoltare Intercomunitară "APA ALBA" ,1a care oraşul Cîmpeni este membru 
asociat

Consiliul local al oraşului Gmpeni ,jud.Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
data de 26.01.2015 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului 
Cîmpeni,jud.Alba

Având în vedere:
-raportul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
-expunerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
-referatul nr.14891/2014/19.01.2015 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului,
-în baza art.12 a l.l şi art.36 al.2 lit.b 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:Aprobă cotizaţia lunară a oraşului Gmpeni ,1a Asociaţia de Dezvoltare 
intercom unitară "APA ALBA", pentru anul 2015,în sumă de 1500 lei/lună,respectiv 18000 
lei/an.

ART.2Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul oraşului Gmpeni,serv.financiar,contabilitate,impozite şi taxe 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 13 voturi favorabile valabil 

exprimate,ca re reprezintă 92,86 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar 
Viceprimar 

Asoc.APA ALBA

NR.2
Gmpeni,26.01.2015
R.C./R.C.,9 ex



R O M Â N IA  
JU D E Ţ U L  A L B A  
O R A Ş U L  C ÎM P E N I  
C O N S IL IU L  L O C A L

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea cotizaţiei oraşului Cîmpeni pentru anul 2015, la Asociaţia de dezvoltare 
Intercomunitară "Salubritate Apuseni " Cîmpeni,la care oraşul Cîmpeni este membru 
asociat

Consiliul local al oraşului Cîmpeni ,jud.Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
26.01.2015 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba

Având în vedere:
-raportul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
-expunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
-referatul nr.654/19.01.2015 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
-a rt.ll lit.b din Statutul Asociaţiei
-în baza art.12 a l. l şi art.36 al.2 lit.b 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:Aprobă cotizaţia oraşului Cîmpeni ,1a Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară cu obiect 
de activitate serviciile de utilităţi publice "Salubritate Apuseni", pentru anul 2015 ,în cuantum de 
10544 lei,plata acesteia efectuându-se până la 31.05.2015.

ART.2Cu 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.

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

exprimate,care reprezintă 78,57 % din numărul consilierilor în funcţie ( 84,62 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar

Asoc.Salubritate Apuseni 
Serv.financiar contab.
Comp.ADPP 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

NR.3
Cîmpeni,26.01.2015
R.C./R.C,9 ex



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Prin care Consiliul local al oraşului Cîmpeni ia act de modificarea ACTULUI CONSTITUTIV ŞI 
STATUTULUI Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară « APA ALBA » şi acordarea unui mandat 
special

Consiliul local al oraşului Cîmpeni ,jud.Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
26.01.2015 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba

Având în vedere:
-raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
-expunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
-referatul nr.15663/2014,413/19.01.2015 ,al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului,
-prevederile art.36 al.2 lit.d şi al.6 lit.a pct.14 din Legea 215/01 a adm publ.locale,republicată,
-HCL NR.78/2003 modificată prin HCL 5/2008
-prevederile art.16 al.3 şi art.21 a l. l din Statutul aprobat de AGA prin Hotărârea nr.4/2014 
-Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,cu modificările şi completările ulterioare, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

AR T.l : Consiliul local al oraşului Cîmpeni ia act de modificarea Actului Constitutiv al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « APA ALBA »,conform anexei 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

ART.2 : Consiliul local al oraşului Cîmpeni ia act de modificarea STATUTULUI Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară « APA ALBA »,conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

ART.3 :Acordă mandat special dlui Andreş Ioan Călin-Primar al oraşului Cîmpeni,reprezentant în 
Adunarea Generală a Asociaţiei,să voteze ajustarea preţului apei potabile şi a tarifului de canalizare.

ART.4:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
oraşului Cîmpeni.

ART.5 ¡Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
ART.6 ¡Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcţie ( 92,31 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar 

Asoc.APA ALBA
Serv.financiar contab.
Comp.ADPP 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR  

RĂDAC CRISTINA

Cîmpeni,26.01.2015 
9 ex.,1,2 anexe



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL C ÎM PENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea unei documentaţii tehnico economice

Consiliul local al oraşului Cîmpeni Jud.Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
data de 26.01.2015 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului 
Cîmpenijud.Alba

Având în vedere:
-raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
-expunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
-referatul nr.1022/26.01.2015 ai comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului
-prevederile art. 44 alin.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 „COLEGIUL NAŢIONAL 
AVRAM JANCU CÎMPENI-REABILITARE CAMPUS ŞCOLAR-REFUNCŢIONALIZARE CANTINĂ 
ŞCOLARĂ",cu următorii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:

Valoare totală a proiectului :1.125.286,00 lei inclusiv TVA 
Valoare C+M 937.410,00 lei inclusiv TVA
Cofinanţare de la bugetul local:79.449,00 lei inclusiv TVA,conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2Cu 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 13 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 92,86 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

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

SERV.FINANCIAR CONT.
Afişier

NR.5
Cîmpeni,26.01.2015
R.C/R.C.,8 EX
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică
ordinară la data de 12.02.2015 

Având în vedere:
-propunerea D-lui consilier FORTUNA NICOLAIE ION
-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 T Â 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.BORTEŞ DAN GABRIEL

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 92,86 % din numărul consilierilor în 
funcţie (92,86 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar
Afişier

NR.6
Cîmpeni ,12.02.2015
R.C./R.C. 5 ex.



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LO CAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 
pentru anul 2015 la nivelul oraşului Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la 
data de 12.02.2015 ,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.869/21.01.2015 al comp.personal,resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului
-prevederile art.6 alin.2 din HG 427/2001,modificată prin HG 463/2005

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 la nivelul oraşului Cîmpeni pentru anul 2015 un număr de 45 
asistenţi personali ai persoanelor cu handicap .

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul oraşului Cîmpeni,comp.personal,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 100 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din 
numărul consilierilor prezenţi)

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

Serv.financiar contab. 
Afişier

NR.7
Cîmpeni,12.02.2015
R.C./R.C.,8 E X .



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

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea lucrărilor de reparaţii propuse a se realiza în anul 2015 in oraşul 
Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpen¡Judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data 
de 12.02.2015 ,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.1496/04.02.2015 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului,
-prevederile art.36 alin.2 lit.b şi d, din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale,republicată.

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: Aprobă lucrările de reparaţii propuse a se realiza în anul 2015 în oraşul 
Cîmpeni,conform anexelor 1,2,3,4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul,Viceprimarul oraşului Cîmpeni,comp.ADPP 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 100 % din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi).

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

SERV.FINANCIAR CONT. 
Afişier

NR.8
Cîmpeni,12.02.2015
R.C./R.C.,8 EX ,4 anexe



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
ORAŞUL C ÎM PEN I 
CONSILIUL LO C A L

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea unor documentaţii tehnico economice

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la 
data de 12.02.2015 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului 
Cîmpeni,

Având în vedere:
-raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
-expunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
-referatul nr. 1527/05.02.2015 al comp.arhitect şef 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 investiţia Şcoală

gimnazială Cîmpeni-Reabilitare instalaţie termică interioară ,în valoare de 253.425,07 lei 
conform documentaţiei anexate.

ART.2: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Şcoală
gimnazială Cîmpeni-Amenajare cabinet medical şcolar,în valoare de 7.336,02 lei conform 
documentaţiei anexate.

ART.3: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Şcoala
gimnazială Cîmpeni-Împrejmuire Şcoală generală Certege ,în valoare de 7.331,82 lei 
conform documentaţiei anexate.

ART.4: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Colegiul 
Naţional avram iancu Gmpeni-acces auto din str.Horea-curte liceu pavaj ,în valoare de 
83.192,84 lei conform documentaţiei anexate.

ART.5; Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Grădiniţa cu 
program prelungit"PITICOT" Cîmpeni-Reabilitare pardosea grădiniţă-cu valoarea de 34.979,97 
lei, conform documentaţiei anexate.

ART.6: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Grădiniţa cu 
program prelungit"PmCOT" Cîmpeni-Reabilitare parţial împrejmuire şi porţi,în valoare de
9557.00 lei conform documentaţiei anexate.

ART.7: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Grădiniţa cu 
program prelungit"PmCOT" Cîmpeni-Reabilitare interior bucătărie,în valoare de
13.607.20.00 lei conform documentaţiei anexate

ART.8: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Grădiniţa cu 
program prelungit"PmC0T" Cîmpeni-Reabilitare jgheaburi şi burlane,în valoare de 8.998,66 
lei conform documentaţiei anexate

ART.9: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Spital Boli 
cronice Cîmpeni-Amenajare laborator analize medicale ,în valoare de 50.235,76 lei 
conform documentaţiei anexate.



ART.10: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Clădire 
Spital Boli cronice dmpeni-Realizare reţea informatică şi centrală telefonică,în valoare 
31.715 lei conform documentaţiei anexate.

ART.ll: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Spitalul 
orăşenesc Cîmpeni-Amenajare grupuri sanitare în 17 saloane (coloana 1+2) ,în valoare de 
77.345,05 lei conform documentaţiei anexate.

ART.12: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Spitalul 
orăşenesc Cîmpeni-Amenajare grupuri sanitare în 7 saloane(coloana 3) ,în valoare de 
33.083,55 lei conform documentaţiei anexate.

ART.13: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Spitalul 
orăşenesc Cîmpeni-Reabilitare tâmplărie ,în valoare de 70.300,59 lei conform 
documentaţiei anexate.

ART.14: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Centrul 
cultural Avram Iancu Cîmpeni-Modernizare sistem încălzire ,în valoare de 18841,80 lei 
conform documentaţiei anexate.

ART.15: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia 
str.Brătinesei-pod dalat km 0+28,69 ,în valoare de 59.355,63 lei conform documentaţiei 
anexate.

ART.16: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Colegiul 
Naţional Avram Iancu Cîmpeni-Izolaţie fonică sala de sport ,în valoare de 15.000 lei 
conform documentaţiei anexate

ART.17: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Canalizare 
str.Horea-str.Castanilor,în valoare de 119.289,02 lei,conform documentaţiei anexate.

ART.18:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul oraşului Cîmpeni,comp.arhitect şef şi Serv.financiar contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului.

ART.19: Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.20 ¡Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil 

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

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar 
Viceprimar 
Comp.arhiect şef 

SERV.FINANCIAR CONT.

NR.9
Cîmpeni, 12.t£.2015 
R.C/R.C.,8 EX



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind modificarea HCL NR. 1/2015 de aprobare a acoperirii definitive din excedentul bugetului local 
a deficitului secţiunii de dezvoltare,a excedentului secţiunii de funcţionare pentru anul 2014 şi 
aprobarea utilizării excedentului bugetar al bugetului local şi al activităţilor finanţate din venituri 
proprii ale oraşului Cîmpeni.

> Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 12.02.2015 
,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 
•minerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
•referatul nr.1570/06.02.2015 a serviciului financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
•prevederile Ordinului nrl780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar 
Planului 2014
•art.58 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale
•art.36 al.2 lit.b ,al.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate 

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.I:ART.l din HCL NR.1/2015 se modifică şi va avea următorul conţinut:
•Se aprobă acoperirea definitivă la data de 31.12.2014,din excedentul bugetului local al anilor precedenţi a 
dedatului secţiunii de dezvoltare al bugetului local al anului 2014 în sumă de 1.474.733,08 lei şi majorarea 
excedentului bugetului local cumulat al anilor la data de 31.12.2014,cu excedentul Secţiunii de funcţionare al 
bugetului local al anului 2014 în sumă de 1.212.216,88 lei."

ART.II: ART.2 din HCL NR.1/2015 se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut:
"Seaprobă utilizarea excedentului bugetar înregistrat la data de 31.12.2014 , in anul 2015 astfel:

•excedentul bugetului local în sumă de 2.189.033,85 lei,pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a 
bugetului local ,în anul 2015 .
•excedentul bugetului activităţior finanţate din venituri proprii de subordonare locală la data de 31.12.2014 in 
mă de 289.264,28 lei, se utilizează in anul 2015 pentru acoperire a golurilor temporare de casă ale secţiunii de 
funcţionare in suma de 48 274 lei şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local din 
excedentul activitatii din venituri proprii - „Pasunat alpin" /  in suma de 240.990 lei. "

ART.III: HCL NR.1/2015 se completează prin introducerea unui nou articol:
'Seaprobă utilizarea excedentului bugetar al instituţiilor finanţate din venituri proprii de subordonare locală Oraşului 
Ompeni, înregistrat la data de 31.12.2014 , rn arttif 2015 pentru a acoperiri golurile temporare de casă ale secţiunii 
de funcţionare astfel:
•SPITAL 0RAS CÎMPENI cu suma de 11.539,20 lei;
•SPITAL DE BOLI CRONICE cu suma de 206 lei;
•GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT,,PITICOT" 6.935 ,82 lei;
■ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI 3.188,93 lei;
COLEGIUL NATIONAL „AVRAM IANCU" CÎMPENI 4.952,23 lei."

ART.IV:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
Gmpeni,Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

ART.V:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.VI:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 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 contabilitate 
Afişier

PREŞEDINTE 
DL.CONS. AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA

NR.10
Cîmpeni,12.02.2015 
R.C./R.C ,7 EX.



JUOEJUL ALBA
ORAŞUL CÎM PENI
CONSILIUL LO C A L

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea burselor şcolare In anul 2015

Consiliul local al oraşului Qmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
12.02.20 1 5 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Comisia pentru activităţi social
t̂urale,culte,învăţământ din cadrul Consiliului local Cîmpeni ,
Având în vedere:

•raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Qmpeni
«punerea de motive a Comisiei pentru activităţi social cultura lecuite, învăţământ din cadrul Consiliului local 
Cîmpeni ,
-‘undamentarea burselor de către : Şcoala gimnazială Qmpeni, Colegiul Naţional Avram Iancu şi Liceul 
'etnologic Silvic Qmpeni înregistrată sub nr. 1549/2015
•referatul nr.1549/09.02.2015 al serviciului financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.
prevederile art.82 al.l şi 2,art.l05 al.2 lit.d din L.l/2011 a Educaţiei Naţionale
prevederile art.36 al.l,al.2 lit.a,d ,al.6 lit.a pct 2 din L.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 

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 acordă în anul 2015 următoarele burse:
ta  de performanţă în număr de 44 (24 Şcoala gimnazială Qmpeni, 15 la Colegiul Naţional Avram Iancu şi 5 

t bLiceul Tehnologic Silvic Qmpeni)
ta  de merit în număr de 223 din care (53 Şcoala gimnazială Qmpeni, 160 la Colegiul Naţional Avram 
iancu şi 10 la Liceul Tehnologic Silvic Qmpeni)
-surse de studiu în număr de 30 ( 5 la Colegiul Naţional Avram Iancu şi 25 la Liceul Tehnologic Silvic Qmpeni) 
ta  sociale 276 (191 Şcoala gimnazială Qmpeni, 25 la Colegiul Naţional Avram Iancu şi 60 la Liceul 
Tehnologic Silvic Qmpeni)

ART.2: -Cuantumul unei burse sociale , de merit, 100 lei/sem/bursă, bursele de performanţă 150
tai/bursă şi bursele de studiu 50 lei/sem/bursă ,1a Colegiul Naţional Avram Iancu şi Liceul Tehnologic Silvic 
Cîmpeni şi Şcoala gimnazială Qmpeni

ART.3: Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi prevăzute în bugetul de venituri şi
cheltuieli al oraşului Qmpeni aferent anului 2015 şi vor fi alocate din capitolul BURSE SOCIALE .

ART.4:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
Cîmpeni şi Serviciul financiar contabilitate.

ART.5:Secretarul oraşului Qmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.6: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil exprimate,care 

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

Primar 
Viceprimar
Serv.financiar contab.
Colegiul Naţional Av.Iancu 

Liceul Tehnologic silvic Qmpeni



IA
LALBA 

L CÎMPENI 
.UL LOCAL

HOTĂRÂRE
vind respingerea acordării unui sprijin financiar pentru lucrarea de reparaţii la Biserica

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul A lba,întrun it în şedinţă publică extraordinară la data de 
. 2015 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre in iţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,
Având în vedere:
'ui comisiilor de specialitate din cadrul Consiliu lu i local Cîmpeni 
erea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
rea Bisericii Creştine Baptiste Cîmpeni în reg is tra tă  sub nr.1987/16.02.2015,însoţită de devizul de

lnr.1987/17.02.2015 al comp.arhitect şe f din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
rile art.4 al.2 lit.b,art.5 din HG 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

rea prevederilor OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de 
ol aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,republicată ,cu modificările şi completările 

“ re
-prevederile art.36 al.6 lit.a pct.19 lit.c din Legea 215/2001 a adm inistraţiei publice locale,republicată, 

jn baza art.45 al.2 din Legea 215/2001 a adm inistraţie i publice locale,republicată,

Art.l:Respinge acordarea sprijinului financiar în sumă de 23.409,46 lei din bugetul local al anului 
Bisericii Creştine Baptiste Cîmpeni,pentru lucrarea de re p a ra ţ ii,conform  devizului anexat.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului 
i,comp.arhitect şef şi Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specia litate al primarului. 

ART.3:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi valabil exprimate,care

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se com unică:Instit.Prefect
Primar 
V iceprim ar 

Arh itect şef
SERV.FINANCIAR CONT.

Biserica Creştină Baptistă Cîmpeni 
A fişier

12
peni,24.02.2015

.C.,9 EX.



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

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea unei documentaţii tehnico economice

Consiliul local al o ra şu lu i C îm p e n i,ju d e ţu l A lb a , în tru n it  în  şed in ţă  pub lică  e x tra o rd in a ră  la da ta  
Je 24.02.2015 ,luând în  d e zb a te re  p ro ie c tu l de  h o tă râ re  in iţ ia t de  P r im a ru l o ra şu lu i C îm pen i,

Având în vedere:
•raportul favorabil al c o m is iilo r  de  sp e c ia lita te  d in  cad ru l C o n s iliu lu i lo ca l C îm pen i 
■expunerea de motive a p r im a ru lu i o ra şu lu i C îm pen i
referatul nr.2062/17.02.2015 al comp.arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului
prevederile art. 44 a lin .l din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale ,combinat cu 
ari,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,

ART.ltSe aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia ¡„Modernizare 
îtr.Moţilor -Tronson L= 1137 M (intersecţie str.Libertăţii -intersecţie DN
75),Cîmpeni,jud.Alba" ,cu următorii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:

Valoare totală a proiectului ¡1.767.703,00 lei inclusiv TVA ,din care C+M 
1563.735,00 lei,inclusiv TVA.

ART,2Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul oraşului Cîmpeni,comp.arhitect şef şi Serv.financiar contabilitate din cadrul 
patului 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 100 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
¡onsilierilor prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar 
Viceprimar 
Comp.arhitect şef

%  A  SERV.FINANCIAR CONT.
Afişier

AVIZAT
SECRETAR

RĂDAC CRISTINA

NR.13
Cmpeni,24.02.20 15
R.C,/R.C.,8 EX



JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL CÎMPENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea organigramei,statul de funcţii şi numărul de personal ai aparatului 
de specialitate al primarului şi al serviciilor publice,pentru anul 2015 la nivelul oraşului
Cimpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
data de 24.02.20 1 5 ,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 
expunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
•raportul nr. 2157/19.02.2015 al comp.personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
adresa nr.3485/G/SJ/2014 a Instituţiei Prefectului -jud.Alba
•prevederile OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale
•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 statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului,compartimentelor 
şi serviciilor şi organigrama conform anexelor 1-10,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
oraşului Cîmpeni, viceprimarul, 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 13 voturi favorabile valabil 

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

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului

PREŞEDINTE 
DL.CONS.BORTEŞ DAN

Primar
Viceprimar

Serv.financiar contab. 
Comp.personal 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR  

RĂDAC CRISTINA

NR.14
Cîmpeni,2 4 .0 2 .2 0 1 5
R.C./R.C.,8 e x ,1 0  A N E X E



ROMANIA
JUDEŢUL .ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LO CAL

HOTĂRÂRE
tivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Cîmpeni pe anul 2015

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
data de 24.02.2015 ,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.990/17.02.2015 al serviciului financiar contabilitate,impozite şi taxe ,referatul 

nr.991/17.02.2015 al comp.arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului
•prevederile art.19 a lin .l şi art.39 al.6 ,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 186/2014 -Legea buqetului 
de stat pe anul 2015 ,
■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.1:_ Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Cîmpeni , pe anul 2015 ,pe secţiuni , capitole , 
xitapitole, paragrafe,titluri,articole şi alineate cf.anexei 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2:Aprobă bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
' proprii,pe anul 2015 pe secţiuni , capitole , subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate ,conform anexei 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3:Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local 

,conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4:Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii publice ale instituţiilor publice şi activităţi finanţate integral sau parţial 

in venituri proprii pe anul 2015 ,conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.5:: Se aprobă „Programul de investiţii publice multianuale pe grupe de investiţii şi surse de finanţare „ ,conform 

anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.6:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Cîmpeni, 

«primarul, serv.financiar, contabilitate,impozite şi taxe,comp.arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
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 93 % 

do numărul consilierilor în funcţie ( 93 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 

Viceprimar
Serv.financiar contab. 
Comp.arhitect şef 

Comp.achiziţii 
Comp.juridic 
Afişier

NR.15
Cîmpeni,2 4 .0 2 .2 0 1 5
R.C./R.C.,11 e x ,5  A N E X E



ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA  
ORAŞUL C ÎM PEN I 
CONSILIUL LO C A L

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea programului anual -2015 al achiziţiilor publice

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
extraordinară la data de 24.02.2015 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat 
ie 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.1531/05.02.2015 al comp.achiziţii publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului,
•prevederile art. 3 şi art. 4 din HG 925/2006,cu modificăriie 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 :

ART.l:Aprobă programul anual -2015 al achiziţiilor publice conform anexei care 
ta parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
somarul oraşului Cîmpeni, comp.achiziţii publice ,comp.investiţii ,comp.ADPP,comp.ad- 
ivgospod. şi serv.financiar contab. 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 13 voturi favorabile 

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

Prezenta se comunică.’Instit.Prefectului
Primar 
Viceprimar 
Comp.arhitect şef 
Comp.ADPP 
Comp.ad-tiv gospod.
Serv.fin.contab.
Afişier

IR.16
Cîmpeni,24.02.2015
IC./R.C.10 ex.,1 ANEXĂ



£ o 5

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL C ÎM PEN I 
CONSILIUL LO C A L

HOTARARE
Privind acordarea diplomei de aur şi a unui premiu în valoare netă de 600 lei din 
bugetul local pe anul 2015,cuplurilor din oraşul Cîmpeni care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie neîntreruptă ,1a data depunerii cererii

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
de 31.03.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului

(împeni,
Având în vedere:

aportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
«(punerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni Primarul oraşului Gmpeni,jud.Alba,

Având în vedere:
-referatul nr.3/268/11.03.2015 al comp.stare civilă prin care se propune acordarea 

iplomei de aur şi a unui premiu în valoare netă de 600 lei din bugetul local pe anul 2015, celor 
cupluri din oraşul Gmpeni care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă ,1a data 

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,

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 600 lei 
lin bugetul local pe anul 2015, 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.
Acordarea diplomelor se va face la şedinţele consiliului local ,într-un cadru festiv.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

arul 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 13 voturi favorabile valabil 

exprimate,ca re reprezintă 92,86 % din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi).

PREŞEDINTE 
DL.CONS.BORTEŞ DAN

NR.17
I Cîmpeni,31.03.2015
HC./R.C.,7 EX„1 ANEXĂ

Prezenta se corn un ică:Instit. Prefect 
Primar

Serv.financiar contab 
Stare civilă-SPCLEP 

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



pÂNIA 
iOEJUL ALBA 

BAŞUL CÎMPENI 
M U L  LOCAL

HOTĂRÂRE

I
 Privind aprobarea unei documentaţii tehnico economice

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
¡ordinară la data de 31.03.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de

arul oraşului Cîmpeni,
Având în vedere:

iportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
-spunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba,
¡dresa nr. 1865/2015 a DSP ALBA
eferatul nr. 3528/24.03.2015 al comp.arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al 
timarului
[revederile art. 44 a lin . l din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale ,combinat cu 
1,36 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 loca le, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.l: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia „Reparaţii 

apitale-reabiIitare funcţională Spital orăşenesc Gmpeni-Corp C+D+D' " ,cu următorii 
icatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:

Total investiţie: 1.516.000,00 inclusiv TVA 
Total C+M : 1.493.000,OOIei inclusiv TVA
Contribuţie locală :72.000,00 lei inclusiv TVA,conform anexei care face parte 

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

¡timarul oraşului Cîmpeni,comp.arhitect şef şi Serv.financiar contabilitate din cadrul 
¡paratului 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 13 voturi favorabile valabil 

sxprimate,care reprezintă 92,86 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar 
Viceprimar 
Comp.arhitect şef

NR.18
Cîmpeni,31.03.2015
R.C./R.C.,8 EX



m

ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind aprobarea devizului general revizuit şi a contribuţiei locale pentru 
obiectivul de investiţii „REABILITARE,MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AŞEZĂMÂNT 
CULTURAL CÎMPENI,JUD.ALBA

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
extraordinară la data de 31.03.2015,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 Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba, 
referatul nr. 3527/24.03.2015 al comp.arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului
prevederile art. 44 a lin .l din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale ,combinat cu 
ort.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 devizul general revizuit şi contribuţia locală pentru obiectivul 
:e investiţii „REABILITARE,MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AŞEZĂMÂNT CULTURAL 
ÎMPENI,JUD.ALBA,după cum urmează: 
total investiţie 4.218.442,00 lei 
C+M =3.020.685,00 lei 
iontribuţie locală=166.479 lei 
Aprobarea documentaţiei de avizare revizuite 
inform anexelor 1,2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

A R T .2Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Timarul oraşului Gmpeni,comp.arhitect şef şi Serv.financiar contabilitate din cadrul
paratului 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 13 voturi favorabile valabil 

primate,ca re reprezintă 92,86 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
ralierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar 
Viceprimar 
Comp.arhitect şef 
CNI

SERV.FINANCIAR CONT.
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢj 
DL.CONS.BORTEŞ DAN

09
peni,31.03.2015 

£,/R.C.,9 EX

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea HCL NR.15/2015 de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Cîmpeni pe 
anul 2015

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
31.03.2015,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 Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba,

-raportul de specialitate nr.2846/25.03.2015 al serviciului financiar contabilitate,impozite şi taxe şi referatul 
nr.3534/25.03.2015 al comp.arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului
-prevederile arf.19 alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale Legea nr.500/2002 ,privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare,coroborat cu prevederile Legii 186/2014 -Legea bugetului de stat pe anul 
2015,
-prevederile art.41 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale 
-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 15/2015 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„ART.l: Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Cîmpeni , pe anul 2015 ,pe secţiuni , capitole , subcapitole , 
paragrafe,titluri,articole şi alineate cf.anexei 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

ART.II:ART.2 din HCL 15/2015 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„ART.2:Aprobă bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,pe 

anul 2015 pe secţiuni , capitole , subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate ,conform anexei 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre."

A R T .X II: ART.3 din HCL 15/2015,se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART.3: Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015 cu finanţare parţială sau integrală de la buget",conform 

anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre"
ART.IV: : ART.4 din HCL 15/2015,se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART.4:Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii publice ale instituţiilor publice şi activităţi finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii pe anul 2015 ,conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

ART.V:Cu 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.

ART.VISecretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
ART.VII:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 

92,86 % din numărui consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul consilierilor prezenţi)

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

NR.20
Cîmpeni,31.03.2015
R.C./R.C.,11 ex,4 ANEXE

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
DL.CONS. BORTEŞ AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA



i t

ROMÂNIA 
JUDEJUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

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

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
31.03.2015,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 Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba,
-adresa nr.369/12.02.2015 a Colegiului Naţional Avram Iancu Gmpeni,
-adresa nr.299/20.03.2015 a Şcolii gimnaziale Gmpeni
-raportul de specialitate nr.2517,3386/24.03.2015 al serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului
•prevederile art.105 al.2 lit f şi art.276 din Legea nr. 1/2011-Legea educaţiei naţionale
-prevederile art.4 din Ordinul ministrului educaţiei ,cercetării,tineretului şi sportului nr.3753/2011,coroborat cu 
Instrucţiunile nr.2/17.02.2011
-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 ianuarie,februarie 2015 ,1a şi de la locul de 
muncă pentru cadrele didactice de la Colegiul Naţional Avram Iancu Gmpeni, care nu au domiciliul sau reşedinţa în 
oraşul Gmpeni ,conform anexelor 1.1,1.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2:Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru lunile iunie-octombrie 2014 şi ianuarie,februarie 
2015,1a 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 1.3-1.9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
Gmpeni,serv.financiar,contabilitate,impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului,Colegiul Naţional 
Avram Iancu Gmpeni,Şcoala gimnazială Gmpeni

ART.4: Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
ART,5:rezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 

92,86 %din numărul consilierilor în funcţie ,(100% din numărul consilierilor prezenţi)
Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 

Primar 
Viceprimar
Serv.financiar contab.
Şcoala gimnazială Gmpeni 
Colegiul Naţional Avram Iancu Gmpeni

NR.21
Gmpeni,31.03.2015
R.C./R.C.,9EX



ROMÂNIA 
JUDEJUL ALBA 
ORAŞUL CÎM PENI 
CONSILIUL LO CAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea programului anual -2015 al achiziţiilor publice

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
31.03.2015,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 Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba,
-referatul nr.3590/26.03.2015 al comp.achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului,
-prevederile 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 :

ART.l:Aprobă modificarea programului anual -2015 al achiziţiilor publice conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
oraşului Cîmpeni, comp.achiziţii publice,comp.arhitect şef ,comp.investiţii ,comp.ADPP,comp.ad- 
tivgospod. şi serv.financiar contab. 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 13 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 92,86 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar 
Comp.arhitect şef 
Comp.investiţii 
Comp.ADPP 
Comp.ad-tiv gospod.
Serv.fin.contab.
Afişier

R.C./R.C.llex.,l ANEXĂ



ROMÂNIA 
JUDEJULALBA 
ORAŞUL C ÎM PEN I 
CONSILIUL LO C A L

HOTĂRÂRE
Privind constituirea parteneriatului între oraşul Cîmpeni prin Consiliul local ,Colegiul 
Naţional Avram Iancu Cîmpeni şi Asociaţia Sportivă şcolară „Avram Iancu " Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară 
la data de 31.03.2015,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 Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba, 
-referatul nr.2584/16.03.2015 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului,
-prevederile art.36 alin.7 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.l: Se aprobă constituirea parteneriatului între oraşul Cîmpeni prin Consiliul local 
Cîmpeni,Colegiul Naţional Avram Iancu Cîmpeni şi Asociaţia Sportivă şcolară „Avram Iancu " 
Cîmpeni în vederea realizării proiectului „Sportul şcolar o şansă de afirmare",conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2:împuterniceşte Primarul oraşului Cîmpeni pentru semnarea acordului de 
parteneriat.

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.

ARŢ4: Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 

exprimate,ca re reprezintă 92,86 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din 
numărul consilierilor prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar
Viceprimar

Asociaţia Sportivă şcolară „Avram Iancu Cîmpeni"
Serv.financiar contab. 
Comp.ADPP 

AFIŞIER

NR.23
Cîmpeni,3 1 .03 .2015
R.C/R.C.,9 EX,1 A N E X Ă



JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL CÍMPENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind constituirea parteneriatului între oraşul Cîmpeni prin Consiliul local ,Şcoala 
Gimnazială Cîmpeni şi Asociaţia Sportivă şcolară „VIITORUL " Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară 
la data de 31.03.2015,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 Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba, 
-referatul nr.2613/16.03.2015 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului,
-prevederile art.36 alin.7 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 

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

ART.l: Se aprobă constituirea parteneriatului între oraşul Cîmpeni prin Consiliul local 
Cîmpeni ,Şcoala Gimnazială Cîmpeni şi Asociaţia Sportivă şcolară „VIITORUL " Cîmpeni în 
vederea realizării proiectului „Sportul şcolar o şansă de afirma re",conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2:împuterniceşte Primarul oraşului Cîmpeni pentru semnarea acordului de 
parteneriat.

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.

ARŢ4:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 92,86 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din 
numărul consilierilor prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar
Viceprimar

Asociaţia Sportivă şcolară „VIITORUL Cîmpeni"
Serv.financiar contab. 
Comp.ADPP 

AFIŞIER

PREŞEDINTE ŞEDIj^Q1 
DL.CONS.BORTEŞ DAN GABRIEI

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

NR.24
Cîmpeni,31.03 .2015
R.C./R.C.,9 EX,1 A N E X Ă



t e .

ROMANIA 
JUDEJUL ALBA  
ORAŞUL CÎM PENI 
CONSILIUL LO CAL

HOTARARE
Privind acordarea unui mandat special

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
31.03.2015,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 Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba,
-adresa nr.314/2015 a SC SALUBRITATEA APUSENI SRL,HCL .114/2012
-referatul nr.1991/2015 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului
-prevederile art.36 al.2 lit.d şi alin.6 lit.a pct.14 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale
,republicată,L.31/1990 şi L.51/2006
-prevederile art.6 lit.b din contractul de mandat nr.3536/28.03.2014,aprobat prin HCL 23/28.03.2014 

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:Acordă mandat special dlui.GRIGORE FANI-reprezentant ai Consiliului local Cîmpeni în AGA 
la SC SALUBRITATE APUSENI SRL ,pentru a vota în adunarea generală a acţionarilor în favoarea 
completării obiectului de activitate al societăţii cu codul CAEN 8413-reglementarea şi eficientizarea 
activităţilor economice,acţiuni şi activităţi edilitar-gospodăreşti,prin care se asigură
administrarea,gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţii administrativ 
teritoriale.

ART 2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
dl.cons.GRIGORE FANI şi SC SALUBRITATEA APUSENI SRL

ART.3Secretarul 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 85,71% din numărul consilierilor în funcţie ( 92,30% din numărul
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar
Viceprimar

DL.GRIGORE FANI
Serv.financiar contab. 
Comp.ADPP

SC SALUBRITATEA APUSENI SRL
Afişier

NR.25
Cîmpeni,31.03.2015
R.C./R.C.,,/0 ex.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA 
DL.CONS.BORTEŞ DAN GAE

RĂDAC CRISTINA

AVIZAT
SECRETAR



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎM PENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind avizarea Raportului de gestiune privind administrarea pădurii comunale pe anul 2014

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
extraordinară la data de 31.03.2015 ,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 gestiune privind administrare a pădurii comunale pentru anul 2014,depus de 
OS Abrud SA nr.315/28.01.2015
•referatul nr.1318/09.02.2015 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 2014 ,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.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului ,0S 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 85,71% din numărul consilierilor în funcţie ( 92,30 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

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

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
DL.CONS.BORTEŞ DAN

—

OS ABRUD SA 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

NR.26
Cîmpeni,31.03.2015
R.C./R.C.,9 EX



^ 5

ROMANIA
JUDEJUL A LB A
ORAŞUL C ÎM PEN I
CONSILIUL L O C A L

HOTĂRÂRE
Privind valorificarea masei lemnoase care va fi exploatată în anul 2015

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de
31.03.2015 ,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.1242/05.02.2015 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
-art.62 alin.2 din Legea 46/2008
-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,

ART.l: Aprobă exploatarea şi valorificarea în anul 2015 prin licitaţie a volumului de 2000 mc, lemn răşinoase
ART.2: Valorificarea prin licitaţie a volumului de masă lemnoasă se va face cu respectarea prevederilor HG 

85/2004,la preţul care se va stabili pentru fiecare partidă în parte.Preţul minim de pornire se stabileşte pornind de 
la lista preţurilor de referinţă stabilite prin Ordinul 3283/2012.Caietul de sarcini se aprobă pentru fiecare licitaţie 
organizată de OS ABRUD RA şi va conţine următoarele documente:
•lista partizilor care se scot la licitaţie
-fişa tehnico economică a fiecărei partizi
-actul de punere în valoare a fiecărei partizi
-contractul de vânzare cumpărare masă lemnoasă „pe picior".

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

85,71% din numărul consilierilor în funcţie ( 92,30 % din numărul consilierilor prezenţi)
Prezenta se comunică:Instit.Prefectului

H O T Ă R Ă Ş T E :

Primar
Viceprimar
Serv.financiar contab. 
Comp.ADPP 
OS ABRUD SA 
Afişier

r

NR.27
Cîmpeni,31.03.2015
R.C./R.C.,9 EX



ROMANIA
I JUDEŢUL ALBA 
'  ORAŞUL CÎMPENI 

CONSILIUL LOCAL

<36

HOTARARE
Privind aprobarea preţului minim de pornire la licitaţie 
vândută la licitaţie şi a caietului de sarcini

pentru masa lemnoasă care va fi

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de
31.03.2015 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vede re :
•raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
-expunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
•referatul nr.14997/14/12.03.2015 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 299 mc masă lemnoasă pe picior din partida 8430 Şesul Cerbului, produse acc identa le le  
130 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 

Cîmpeni,comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi OS ABRUD RA.
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,ca re 

reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcţie (92,30 % din numărul consilierilor prezenţi)
Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 

Primar 
Viceprimar
Serv.financiar contab.
Comp.ADPP 
OS Abrud RA 

Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
DL.CONS.BORTEŞ DAN GAB AVIZAT 

SECRETAR  
RĂDAC CRISTINA

NR.28
Cîmpeni,31.03.2015
R.C./R.C.,9 EX



ÁtOEJUL ALBA
ORAŞUL CÎMPENI
CONSILIUL LO C AL

HOTĂRÂRE
Privind valorificarea unui mijloc fix

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data 
fe 31.03.2015 ,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 
•«punerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
■referatul nr.2572/12.03.2015 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului,raportul 
ie evaluare întocmit de evaluator ANEVAR Mateş Ioan Dumitru,înregistrat sub nr.3788/2014,cu 
completările înregistrate su nr.15797/2014,2572/2015
•prevederile art.36 alin.2 lit c şi art.123 a l.l şi 2 din Legea 215/2001 a adm.publice locale,republicată 
•prevederile pct.22,23 din HG 909/1997 ,cu modificările şi completările ulterioare,

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

ART.l: Se aprobă valorificarea prin licitaţie publică a mijlocului fix CENTRALĂ TERMICA NR. 2 
situat în oraşul Gmpeni ,str. Mesteacănului,cuprins în domeniul privat al oraşului Gmpeni,cu nr.inventar 
2379 ,codclasificaţie 1.6.5 ,valoare inventar 9974,94 lei ,anul dării în folosinţă 1976,DNF:50 ani.

ART.2: Preţul minim de pornire la licitaţie reprezentând valoarea de piaţă sau comercială
conform raportului de evaluare întocmit de evaluator ANEVAR Mateş Ioan Dumitru este de 54442,10 
lei.

ART.3: Aprobă comisia de valorificare prin licitaţie publică în următoarea componenţă:
■dl.Trifa Mihail-viceprimar -preşedinte
4na Vârciu Viorica-şef serv.financ.contab.-membru corn.
■dl.Borteş dan Gabriel-consilier -membru comisie 
IGrigore Fani-consilier -membru comisie 
4ra Napeu Alina-consilier ADPP-secretar.

ART.4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
oraşului Gmpeni,serv.financiar contabilitate şi comp.ADPP 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 12 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcţie ( 92,30 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar
Viceprimar
Serv.financiar contab. 
Membrii comisie 
Comp.ADPP

AVIZAT 
»ECRETAR 
iDAC CRISTINA

NR.29
Cimpeni,31.03.2015
R.C/R.C.,9 EX,



t o a

ROMANIA 
JUDEJUL ALBA 
ORAŞUL tíM PEN I 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea regulamentului privind repartizarea,închirierea ,exploatarea şi adm inistrarea  
unităţilor de locuit(spaţiilor locative) din proprietatea oraşului Cîm peni

Consiliul local al oraşului C împeni,judeţul A lba,întrun it în şedinţă publică extraordinară la data de 
31.03,2015 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre in iţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
■raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliu lu i local C împeni 
■expunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
•referatul nr.1519/2015 a comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
•prevederile Legii 114/1996 cu modificările şi com pletările ulterioare
•prevederile art.36 al.2 lit.d ,coroborat cu a l.6 lit.a pct 17 din Legea 215/01 a adm inistraţie i publice 
bcale,republicată

în baza art.45 a l.l din Legea 215/01 a adm inistraţie i publice locale,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l.Aprobă Regulamentul privind repartiza rea,închirierea ,exploatarea şi adm inistrarea unităţilor de 
tait(spaţiilor locative) din proprietatea oraşului C îm peni,conform  anexei n r . l care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

ART.2:Numeşte comisia de analiză a solic itărilor de unităţi locative şi de întocm ire a listei de 
priorităţi compusă din cinci membri consilieri locali:
•dl.Oprea l'oan Valentin 
•dl.Gaiţa Vlrgil Lucian 
•dl.Fortuna Nicolaie Ion 
•dl.Grigore Fani 
-dl.Corcheş Dorel Vaier

ART.3:Aprobă modelul contractului de înch iriere a unităţii locative conform  anexei nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4:împuterniceşte primarul oraşului Cîmpeni pentru a semna contractul de închiriere.
ART.5: Cu aducerea la îndeplin ire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

oraşului Cîmpeni şi comisia
ARŢ6:Secretarul oraşului C împeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.7:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un num ăr de 12 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcţie ( 92,30 % din numărul
consilierilor prezenţi)

Prezenta se com unică:Instit.Prefect 
Primar 
V iceprim ar
Serv.financiar contab.
Membrii com isie 
Com p.ADPP 
F IŞ IE R

PREŞEDINTE 
DL.CONS.BORTEŞ DAN

NR.30
Cîmpeni,3 1 .0 3 .2 0 15
R.C/R.C.,9 EX,

AVIZAT  
SECRETAR  

RĂDAC CRISTINA



1X5

ANIA
1 ALBA

Consiliul local al oraşului C îm peni,judeţu l A lba,întrun it în şedinţă publică extraordinară la data de 
31,03.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre in iţiat de V iceprimarul oraşului Cîmpeni înregistrat sub 
nr.2885/09.03.2015, /  *

Având în vedere:
•raportul favorabil al comisiilor de specia litate din cadrul Consiliu lu i local C împeni 
«punerea de motive a viceprimarului oraşului C împeni,jud.A lba,

• Raportul de specialitate nr.2885/2015, al com partim entulu i ADPP din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului

• Prevederile art.36, alin.2, lit.c şi d, coroborat cu alin 6, lit. a, pct 13 şi 14 din din Legea 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată

• Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu 
modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 51/2006 a serv ic iilo r com un itare de utilităţi publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
• OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;
• OG nr. 2/2001 privind regimul ju rid ic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare;
• Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificănle şi completările ulterioare,
în baza art.45 a l. l din Legea 215/2001 a adm inistraţie i publice locale, republicată,

A r t .l  Consiliul Local al Oraşului Cîmpeni aprobă „Regulam entul privind condiţiile de execuţie a lucrărilor pe 
domeniul public şi privat al oraşului Cîmpeni la reţele edilitare", conform  anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

A R L 2  [Cu aducerea la îndeplin ire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul ,viceprimarul oraşului 
Cîmpeni,comp.arhitect şef,com p.urbanism ,com p.ADPP din cadrul aparatului de specia litate al primarului.

ART.3:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
M L 4  ¡Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil exprimate,ca re 

reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcţie ( 92,30 % din numărul consilierilor prezenţi)
Prezenta se com unică:Instit.Prefect

H O T Ă R Ă Ş T E :

Primar 
V iceprim ar 
Com p.ARHITECT ŞEF 
Comp. URBANISM 
Comp.ADPP 
AFIŞIER

PREŞEDINTE ŞED IN ŢĂ  
DL.CONS.BOR------------------------

AVIZAT
SECRETAR

RĂDAC CRISTINA

NR.31
Cîmpeni,31 .03.2015 
R.C./R.C.,9 EX,1 A N E X Ă



jDEŢUL a l b a  
ORAŞUL C ÎM P EN I  
CONSILIUL L O C A L

HOTĂRÂRE
Privind Aprobarea regulilor şi măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor 
aplicabile în UAT -oraşul CÎMPENI

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
data de 31.03.2015 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului 
(imperii,

Având în  v e d e r e :
raportul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
•expunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
•referatul nr.1416/03.02.2015 al comp.protecţie civilă din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului
•prevederile art.14 lit.c din OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor

în baza art.45 a l. l din L.215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l: Se aprobă regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor aplicabile în 
unitatea administrativ teritorială-oraşul Gmpeni,conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
oraşului Gmpeni ,comp.protecţie civilă 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 12 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcţie ( 92,30 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar

PREŞEDINTE
DL.CONS.BORTEŞ

Viceprimar 
Comp.protecţie civilă 

afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

NR.32
Gmpeni,31.03.2015 
R.C/R.C.,7 EX,1 anexă



EŢIIL ALBA
LCÎM PEN I

SILIUL LO C A L

HOTARARE
nd constituirea parteneriatului între oraşul Cîmpeni prin Consiliul local şi 
iaţia Filantropia ortodoxă filiala Cîmpeni în vederea susţinerii funcţionării 
iciului social de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu în oraşul
peni

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
rdinară la data de 31.03.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de 

■rul oraşului Cîmpeni,
Având în vedere:

favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
unerea de motive a primarului oraşului Gmpeni Primarul oraşului Gmpeni,jud.Alba, 

faportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
lesa nr.3/16.02.2015 a Asociaţiei Filantropia Ortodoxă filiala Gmpeni 
Hatul nr. 1998,2617/26.03.2015 al compartimentului asistenţă socială din cadrul 

ui de specialitate al primarului,
ederile art.36 alin.7 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: Se aprobă constituirea parteneriatului între oraşul Gmpeni prin Consiliul local 
iţia Filantropia ortodoxă filiala Gmpeni în vederea susţinerii funcţionării serviciului 

Ide îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu în oraşul G m p e n i,conform anexei care 
aparte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2: împuterniceşte Primarul oraşului Gmpeni-dl.Andreş Ioan Călin pentru a semna 
neriatul şi a reprezenta interesele Consiliului local Gmpeni în parteneriat.
ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
:rul oraşului Gmpeni,comp.asistenţă socială şi Serviciul financiar contabilitate din cadrul 
¡tului 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 12 voturi favorabile 
il exprimate,care reprezintă 85 ,71%  din numărul consilierilor în funcţie ( 92,30 %

consilierilor prezenţi)
Prezenta se comunică:Instit.Prefect 

Primar 
Viceprimar 
Comp.asistenţă soc.

Asociaţia Filantropia ortodoxă filiala Gmpeni 
Serv.financiar contab.

AFIŞIER

jpeni,31.03.2015 
IC,/R.C.,9 EX,1 ANEXĂ

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



MÂNIA
DEJUL A LBA  
¡NAŞUL C ÎM PEN I 
DNSILIUL LO C A L

HOTĂRÂRE
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică
extraordinară la data de 21.04.2015 

Având în vedere:
•propunerea D-lui consilier FORTUNA NICOLAIE ION
•prevederile art.35 alin.l din Legea 215/2001 a administraţiei publice
ocale,republicată

în baza art.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice
¡ocale,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.BONCUŢ LAZĂR IOAN.

ART.2:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ART.3:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile 

valabil exprimate,care reprezintă 78,57 % din numărul consilierilor în funcţie ( 
91,66 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar
Afişier

NR.34
Cîmpeni ,21.04.2015 
R.C./R.C. 5 ex.



M

ilA
fb 'LA LB A
JLCÎMPENI
UUL LOCAL

HOTĂRÂRE
riindmodificarea HCL NR. 15/2015 de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului 
npeni pe anul 2015

Consiliul local al oraşu lu i Q m pen i,jude ţu l A lba ,în trun it în şedinţă publică extraord inară  la data de 
12015,luând în dezbatere proiectu l de hotărâre in iţiat de Primarul oraşu lu i Q m pen i,
I Având în vedere:
pitulfavorabil al com isiilor de specia litate d in cadru l Consiliu lu i local Q m pen i 
«rea de motive a prim aru lu i oraşu lu i Q m pen i Prim arul oraşu lu i Q m pen i,jud .A lba,

-raportul de specia litate n r.4295/16.04.2015 al serv iciu lu i financiar contab ilita te ,im pozite  şi taxe 
M u l nr.4284/16.04.2015 al com p.arh itect şe f din cadru l aparatu lu i de specia litate al prim arulu i 

erile art.19 a lin .2 din Legea 273/2006 privind finanţe le  publice locale Legea nr.500/2002 ,privind 
[ele publice, cu m odificările  şi com p le tările  u lte rioare ,co roborat cu prevederile Legii 186/2014 -Legea  
lui de stat pe anul 2015 ,
erile art.41 din Legea 273/2006 privind finan ţe le  publice locale 

aierile art.36 alin. 4 lit.a din Legea 215/2001 a adm in istraţie i publice loca le ,repub licată , 
în baza art.45 a lin .2 din Legea 215/2001 a adm in istraţie i publice loca le ,repub licată ,

‘ff.l: Aprobă bugetul de ven ituri şi che ltu ie li al o raşu lu i Q m p e n i, pe anul 2015 ,pe s e c ţ iu n i, cap ito le , 
iccapitole , paragrafe,titluri ,artico le  şi a lineate  cf.anexe i 1 , care face  parte in tegrantă din prezenta

ART.II: ART.3 din HCL 15/2015,se m odifică şi va avea urm ătoru l cuprins:
,ART.3: Se aprobă „Lista ob iective lo r de investiţii pe anul 2015 cu finan ţare parţia lă sau integra lă de la 

.ft",conform anexei nr.3 care face parte in tegrantă din prezenta hotărâre"
ART.III:Cu aducerea la îndep lin ire  a prevederilo r prezentei hotărâri se încred in ţează  Primarul oraşului 

lup i,, serv.financiar, contab ilita te ,im pozite  şi taxe  şi com p.arh itect şe f din cadru l aparatu lu i de specia litate 
primarului.

ART.IVSecretarul o raşu lu i Q m pen i va asigura public itatea prezentei hotărâri
ART.V:Prezenta hotărâre a fo st adoptată cu un num ăr de 12 voturi favo rab ile  valab il exprim ate,care 

prezintă 85,71 % din num ăru l cons ilie rilo r în funcţie  ( 100 % din numărul cons ilie rilo r prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.I:ART.l din HCL 15/2015 se m odifică şi va avea urm ătoru l conţinut:

rare.1

Prezenta se com un ică:Instit.Prefectu lu i
Prim ar
V iceprim ar
Serv.financia r contab. 
CO M P.ARH ITECT  ŞEF 
COM P.ACHIZIŢII 
A fiş ier

NR.35
Cîmpeni,21.04.2015
R.C./R.C.,11 ex,2 ANEXE



3>2o

¡NIA
tjüLALBA 

I$IIL CÎMPENI 
ffilLIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
«nd modificarea programului anual -2015 al achiziţiilor publice

1 Consiliul local al oraşului C îm peni,judeţu l A lba,întrun it în şedinţă publică extraordinară la data de 
)15,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,
/and în vedere:
Ifavorabil al com isiilor de specia litate din cadrul Consiliu lu i local Cîmpeni
rea de motive a primarului oraşului Cîmpeni Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba,
ulnr. 4285/16.04.2015 al comp.achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al
Iii,
erile HG 925/2006,cu modificările şi completările ulterioare,

îmi-.«.» us i:r=------  ------------ ...= ------ . 5 a l achiziţiilor publice conform anexei

zentei hotărâri se încredinţează primarul
ii ,comp.ADPP,comp.ad-tiv gospod. şi
5 al primarului.
tatea prezentei hotărâri.
număr de 12 voturi favorabile valabil
ierilor în funcţie ( 100 % din numărul

.Prefectului
ir
rimar
».investiţii
».ADPP
».ad-tiv gospod. 
lin.contab.
r

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



¿ S 5

MANIA
DEJUL ALBA 
UŞULOMPENI 
i lU L  LOCAL

H O T Ă R Â R E
mnd aprobarea decontării cheltu ielilor de transport pentru cadrele didactice de la Grădiniţa cu 
tyram normal n r .2, care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Cîm peni

Consiliul local al oraşului Gm pen i,judeţu l A lba,întrun it în şedinţă publică extraordinară la data de 
H.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre in iţiat de Primarul oraşului Gm pen i,
Având în vedere:
ul favorabil al com isiilor de specia litate din cadrul Consiliu lu i local Gm pen i 

lunerea de motive a primarului oraşului Gm pen i Primarul oraşului Gm peni,jud.A lba, 
inr.224/27.03.2015 a Grădiniţei cu program normal nr.2 

de specialitate nr.3671/16.04.2015 al serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de 
ialitate al primarului
derile art.105 a l.2 lit f  şi art.276 din Legea nr. 1/2011-Legea educaţiei naţionale 
derile art.4 din Ordinul m inistrului e d u ca ţ ie i,cercetării,tineretulu i şi sportului nr.3753/2011,coroborat 

Înstrucţiunile 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

în baza art.45 a l.2 din Legea 215/2001 a adm inistraţie i publice locale ,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Se aprobă decontarea cheltu ie lilor de transport pentru lunile noiembrie,decembrie 2014 şi 
Brie,februarie 2015 ,1a şi de la locul de muncă pentru cadrele d idactice de la Grădiniţa cu program

nr.2, care nu au dom iciliul sau reşedinţa în oraşul Gm pen i ,conform  anexelor 1.1-1.4 care fac 
¡integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2: Cu aducerea la îndep lin ire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
eni,serv.financiar,contabilitate,impozite şi taxe din cadrul aparatului de specia litate al primarului, 

ainiţa cu program normal nr.2.
ART.3: Secretarul oraşului Gm pen i va asigura publicitatea prezentei hotărâri
ART.4: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un num ăr de 12 voturi favorabile valabil exprimate,care 

85,71 % din numărul consilierilor în funcţie ,( 100 % din numărul consilierilor p re zen ţ i)
Prezenta se com unică:Instit.Prefectulu i 

Primar 
V iceprimar
Serv.financiar contab.

Grădiniţa cu program normal nr.2,
Afişier

PREŞEDINTE ŞED IN ŢA  
DLCONS.BONCUŢ LAZĂR I AVIZAT  

SECRETAR  
RĂDAC CRISTINA

«137
[imperii,21.04.2015

llC/R.C.,8 EX



3  < io

[MÂNIA
DEJUL ALBA 
AŞUL CÎMPENI 
ULIUL LOCAL

ind aprobarea plăţii unor cheltuieli de judecată şi executare silită către 
ilodea Vasile şi Todea Ileana

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
itraordinară la data de 21.04.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de
ilarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
pportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni
spunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba,
M u l nr.1020/16.04.2015 al Serv.financiar contab. din cadrul aparatului de specialitate al 
imarului
Decizia nr.560/A/2014 a Tribunalului Alba în dos.334/203/2014, definitivă şi executorie 
rin încheierea din dos.de executare nr.3/2015 a executorului judecătoresc Sav Augustin 
«vederile art.21 al.4 din Legea 215/2001,republicată 
¡revederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale 

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

ART.l:Aprobă includerea pe cheltuieli a sumei de 600 lei,reprezentând cheltuieli de 
tată şi executare conform Deciziei nr.560/A/2014 a Tribunalului Alba în 
15,334/203/2014, definitivă şi executorie prin încheierea din dos.de executare nr.3/2015 a 
:utorului judecătoresc Sav Augustin.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
rul oraşului Cîmpeni şi Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 

primarului.
ART.3:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi favorabile valabil 

»primate,care reprezintă 57,14 % din numărul consilierilor în funcţie (66,66 % din
•mărul consilierilor prezenţi)

HOTĂRÂRE

H O T Ă R Ă Ş T E :

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

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
AVIZAT 

SECRETAR  
RĂDAC CRISTINA

NR.38
timpeni,21.04.2015
HC,/R.C.,7EX,



■  3 M

MÂNIA 
BlJUL a l b a  
'ORAŞUL CÎMPENI 
¡CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind ridicarea figurinelor de plastic din faţa sediului Primăriei şi Consiliului 
local al oraşului Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară 
a data de 21.04.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de dl.cons.Bar 
Constantin,înregistrat sub nr.4448/20.04.2015,

Având în vedere:
raportul comisiei economice din cadrul Consiliului local Cîmpeni 

-expunerea de motive prezentată de dl.cons.Bar C-tin
-prevederile art.36 al.2 lit.c din legea 215/2001 a administraţiei publice locale 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

A R T .l:  Aprobă ridicarea figurinelor de plastic (mere uriaşe) din faţa sediului Primăriei 
Ĉonsiliului local al oraşului Cîmpeni.

ART.2:împuterniceşte Primarul oraşului Cîmpeni pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri,în termen de 15 zile de la adoptare.

ART.3 ¡Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile valabil 

exprimate,ca re reprezintă 71,42 % din numărul consilierilor în funcţie ( 83,33 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică cinstit. Prefect
Primar
Viceprimar

Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
DL.CONS.BONCUŢ LAZAR IOAN AVIZAT 

SECRETAR  
RĂDAC CRISTINA

NR.39
Cîmpeni,21.04.2015 
R,C./R.C.,8 EX



DEJUL ALBA
ŞUL CÎM PENI

DNSILIUL LO C A L

HOTARARE
tivind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor al oraşului Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă ordinară la data de 
,1),04.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,

Având în vedere:

( 'aportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni
referatul nr.4503/21.04.2015 al compartimentului protecţie civilă din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului,
prevederile art.13 lit.a din Legea 307/2006 ,cu modificările şi completările ulterioare ,coroborat 
ii art.6 a l.l din anexa 1 la Ordinul nr. 132/2007,
prevederile art.36 a l. l şi art.36 al.6 lit.a pct.8 din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
ocale,republicată,

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.lrAprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor al oraşului Gmpeni,conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul oraşului Gmpeni şi comp.protecţie civilă 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 8 voturi favorabile valabil 

exprimate,ca re reprezintă 57,14 % din numărul consilierilor în funcţie ( 72,72 % din numărul
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar 
Viceprimar 

Comp.protecţie civilă 
Serv.financiar contab.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
D L .  CONS BONCUŢ LAZĂR

Afişier

AVIZAT
SECRETAR

CRISTINA

NR.40
Cîmpeni,30.04.2015
R.C./R.C.8 EX



k l i

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aVeqerea preşedintelui de şedinţe

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
ordinară la data de 28.05.2015 

Având în vedere:
-propunerea D-lui consilier SICOE VIOREL IOAN
-prevederile art.35 alin.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. 1: Alege ca preşedinte de şedinţă,pe perioada a trei şedinţe ale 
Consiliului local al oraşului Cîmpeni ,pe dl.cons.CORCHEŞ DOREL VALER.

ART.2:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ART.3:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile 

valabil exprimate,care reprezintă 78,57 % din numărul consilierilor în funcţie ( 
91,66 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar
Afişier

NR.41
Cîmpeni ,28.05.2015
R.C./R.C. 5 ex.



;

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de 
colectare şi transport deşeuri municipale în judeţul Alba

Consiliu l local al oraşu lu i C îm pen i,judeţu l A lba ,în trun it în şedinţă publică ord inară la data de 
28.05.2015 , luând în dezbatere proiectu l de hotărâre in iţiat de Primarul oraşu lu i C îm peni,

Având în vedere:
-raportul favorab il al com is iilo r de specia litate din cadru l Consiliu lu i local C îm peni 
-expunerea de m otive a Prim arului oraşu lu i C îm pen i
-referatul n r.5441/19.05.2015 al com p.ADPP din cadru l aparatu lu i de specia litate al prim arulu i 
-prevederile a rt.867-870 din codul c iv i l ,republicat
-prevederile Legii 51/2006 a serv ic iilo r com un ita re  de utilităţi pub lice,republicată 
-prevederile Legii 211/2011 privind regim ul deşeurilo r
-prevederile Legii 101/2006 a sa lubrizării cu m od ificările  şi com pletările  u lterioare
-prevederile a rt.36  a l.2 lit.d co roborat cu a l.6 lit.a pct.14 din Legea 215/2001 a adm in istraţie i publice
locale,republicată
-Statutul Asociaţie i de Dezvoltare In tercom unitară Salubris A lba

în  baza art.45 a l.3 din Legea 215/2001 a adm in istraţie i publice locale ,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

A R T . l: S e  aprobă „Stud iu l de oportun itate  pentru delegarea gestiun ii serv ic iu lu i de co lectare 
şi transport deşeuri m unicipa le  în judeţu l A lba ,"con form  anexei care face parte in tegrantă din prezenta 
hotărâre.

A R T .2 :S e  aprobă m odalitatea de organ izare,funcţionare  şi rea lizare a serv iciu lu i de co lectare şi 
transport a deşeurilo r m unic ipa le  la n ivelu l jude ţu lu i A lba ,sub  form a gestiun ii delegate.

A R T .3 :S e  îm putern iceşte  d l.Andreş Ioan Călin ,Prim ar al oraşu lu i C îm pen i,ca în  num ele şi 
pentru Consiliu l local G m pen i,să  aprobe şi să voteze în Adunarea Generală  a Asociaţie i de Dezvoltare 
Intercomunitară Salubris A lba „  Studiul de oportun itate  pentru delegarea gestiun ii serv iciu lu i de 
colectare şi transpo rt deşeuri m unicipa le în judeţu l A lba "

A R T .4 :Cu aducerea la îndep lin ire  a prevederilo r prezentei hotărâri se încred in ţează  ASOCIAŢIA  
DE DEZVOLTARE INTERCO M UNITARĂ  SALUBRIS ALBA.

A R T .5 :Secretaru l oraşu lu i G m pen i va asigura public itatea prezentei hotărâri.
ART.6:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un num ăr de 10 voturi favo rab ile  valabil 

exprimate,ca re reprezintă 71,42 % din num ăru l cons ilie rilo r în funcţie  ( 83,33 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

Prezenta se com un ică:Instit.P re fect 
Prim ar 
V iceprim ar

ASO C .DE DEZV.INTERCOM .
Serv.financia r contab.
Com p.ADPP
AFIŞIER

PREŞEDINTE
DL.CONS.CORC

NR.42
Cîmpeni,28.05.2015
R.C./R.C.,9 EX.

AVIZAT 
SECRETAR 
DAC CRISTINA



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LO CAL

HOTĂRÂRE
I Privind modificarea anexei nr.3 la HCL 46/2008 privind delegarea serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare către SC APA CTTA SA,modificată prin HCL 30/2011 , 
I 8/2012 şi 51/2012

Consiliul local al oraşului C îm pen i,judeţu l A lba ,în trun it în şedinţă publică ord inară la data de 
I  28.05.2015 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre in iţiat de Primarul oraşu lu i C îm pen i,

Având în vedere:
I -raportul favorabil al comisiilor de specia litate din cadru l Consiliu lu i local G m pen i 
I -expunerea de motive a Primarului oraşulu i G m pen i
I  -referatul nr.4720/12.05.20 1 5 al com p.ADPP din cadru l aparatu lu i de specia litate al prim aru lu i 
I -prevederile art.36 al.2 lit.d,al.6 pct.14 din Legea 215/2001 a adm in istraţie i publice locale,
I -art.l7,art.l8 al.2 ,art.21-24 şi art.41 a l . l  din Legea 241/2006 privind serviciu l de a lim entare  cu apă 
I şde analizare
I  -Actulconstitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvo ltare In tercom unitară APA  ALBA.

In baza art. 45 al.3 din Legea 215/2001 a adm in istraţie i publice loca le ,repub licată ,

ART.l: Aprobă cuprinderea în dom eniu l privat al oraşu lu i G m pen i a u rm ătoare lor bunuri:
-,Generator de sudură KHM 190 YS Esb"-va loare 18209,45 lei
-.Set pământare"-valoare 367,7 lei
•¿ta r cu 2 roţi KHM 190-valoare 572,83"
.Setcleşte electrod/masă 400 A-10 M /35 M M P+ pre lung itor/10m /35 m m p"-va loare 448 ,98  lei 
•¿rum de acces la sediul Sucursala Apusen i"-va loare  64.473 ,06  lei 

ART.2:ANEXA NR.3 la HCL 46/2008 ,m odificată prin HCL nr.30/2011 , 8/2012 şi 51/2012 se 
completează cu poziţiile 57-64-Lista bunurilo r proprietate publică şi privată a le Consiliu lu i local al 
oraşului Gmpeni aferente serviciilor de apă şi cana lizare  care vo r fi concesionate  prin contractu l de 
delegare către SC APA CTTA SA ALBA,conform  anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3:împuterniceşte Primarul oraşu lu i G m pen i pentru sem narea actu lu i ad iţiona l la Contractu l de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de a lim entare  cu apă şi canalizare 

ART.4:Cu aducerea la îndeplin ire a prevederilo r prezente i hotărâri se în cred in ţează  ASO CIAŢIA  DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APA ALBA.

ART.5:Secretarul oraşului Gm pen i va asigura public itatea prezentei hotărâri.
ART.6:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un num ăr de 12 voturi favo rab ile  valabil 

»primate,are reprezintă 85,71% din num ăru l consilie rilo r în funcţie  ( 100 %  din numărul
consilierilor prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se com un ică:Instit.P re fect
Prim ar
V iceprim ar

ASO C .D E  D EZV.INTERCO M .APA ALBA
Serv.financia r contab.
Com p.ADPP
AFIŞIER

NR.43
Gmpeni,2 8 .0 5 .2 0 1 5
R.C/R.C.,9 E X .



ROMÂNIA 
JUDEJUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSIQUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea contractului de administrare încheiat între oraşul Cîmpeni şi 
Spitalul orăşenesc Cîmpeni

Consiliul local al oraşu lu i G m p e n i, ju d e ţu l A lb a , în tru n it  în  şed in ţă  pub lică  o rd in a ră  la da ta  de 
28.05.20 1 5 ,luând în dezbatere p ro iectu l d e  h o tă râ re  in iţ ia t de  P r im a ru l o ra şu lu i G m p e n i,

Având în vedere:
•raportul favorabil al com isiilor de sp e c ia lita te  d in  cad ru l C o n s iliu lu i loca l C îm pen i 
•«punerea de motive a Prim arulu i o ra şu lu i G m p e n i
•referatul managerului de p ro iect „R e a b ilita re ,m o d e m iza re  şi e ch ip a re  am b u la to r iu  de  sp e c ia lita te  la 
Spitalul orăşenesc Cîm peni",finanţat prin  PO R  2 0 0 7 -2 0 1 3
•referatul nr.5212/12.05.2015 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 art.861 al.3 art.867 şi următoarele, din Codul civil aprobat prin Legea 287/2009 
•prevederile art.3 al.4 şi art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare

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 contractul de administrare încheiat între oraşul Gmpeni prin 
Consiliul local Gmpeni în calitate de proprietar şi Spitalul orăşenesc Gmpeni în calitate de 
administrator conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2:Se împuterniceşte Primarul oraşului Gmpeni pentru semnarea contractului . 
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.

ARŢ4:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile 

valabil exprimate,ca re reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din 
numărul consilierilor prezenţi)

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

A F I Ş I E R

NR.44

Cîmpeni,2 8 .0 5 .2 0 1 5  
R.C./R,C.,8 EX,



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

HOTĂRÂRE
Privind respingerea modificării listei cu lucrările de reparaţii propuse a se realiza în 
anul 2015 in oraşul Cîmpeni

Consiliul local al o ra şu lu i C îm p e n i,ju d e ţu l A lb a ,în tru n it  în  şe d in ţă  p ub lică  o rd in a ră  la da ta  de
28.05.2015 ,luând în dezbatere p ro ie c tu l de  h o tă râ re  in iţ ia t de  P r im a ru l o ra şu lu i C îm pen i,

Având în vedere:
•raportul nefavorabil al com is iilo r de  sp e c ia lita te  d in  cad ru l C o n s iliu lu i lo ca l G m p e n i 
■expunerea de motive a P rim aru lu i o ra şu lu i G m p e n i
•referatul nr.5709/18.05.2015 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului,
•prevederile art.36 alin.2 lit.b şi d, 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 : Respinge modificarea anexei nr.3 la HCL NR.8/2015,conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul,Viceprimarul oraşului Gmpeni,comp.ADPP şi serv.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 10 voturi valabil 

exprimate,care reprezintă 71,42 % din numărul consilierilor în funcţie( 83,33 % din numărul 
consilierilor prezenţi).

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

SERV.FINANCIAR CONT. 
Afişier

R.C/R.C.,8 EX ,1 A N E X A



114

RO M Â N IA  
JUDE]UL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind respingerea cererii de ocupare a unui loc public

Consiliul local al o raşu lu i C îm p e n i,ju d e ţu l A lb a , în tru n it  în  şe d in ţă  pub lică  o rd in a ră  la da ta  de  28 .0 5 .2 015  , luând 
in dezbatere proiectul de hotărâre  in iţ ia t de  P r im a ru l o ra şu lu i C îm pen i,

Având în vedere:
•raportul nefavorabil al com is iilo r de  sp e c ia lita te  d in  cad ru l C o n s iliu lu i loca l C îm pen i 
•expunerea de motive a Prim aru lu i o ra şu lu i C îm pen i
•referatul nr.4593/20.05.2015 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
•cererea înregistrată sub nr.4593/22.04.2015 a SC INTER PERNE SRL
-prevederile art.36 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,coroborat cu 
prevederile art.10 lit.a din HCL 93/2014 ,privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015 

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

ART.l: Respinge cererea de ocupare temporară în perioada 01.06-30.06.2015,total 30 zile,a 
suprafeţei de 6,00 mp din domeniul public -teren situat în str.Gării (piaţa de mărfuri industriale) ,pentru 
amplasarea unei rulote , formulată de către SC Inter Perne SRL.

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 10 voturi valabil exprimate,care 

reprezintă 71,42 % din numărul consilierilor în funcţie (83,33 % din numărul consilierilor prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar
Viceprimar

Serv.financiar contab.

/
w

Comp.ADPP
Afişier

NR.46
Cîmpeni,28.05.2015
R.C./R.CV8 EX.,



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

HOTĂRÂRE
Privind modificarea HCL NR.13/2015 de aprobare a documentaţiei 
tehnico economice pentru str.MOŢILOR-Tronson L=1137 ml

Consiliul local al oraşu lu i C îm pen i,ju d e ţu l A lb a , în tru n it  în  şed in ţă  p ub lică  o rd in a ră  la da ta  de
28.05.2015 ,luând în dezbatere p ro iectu l de  h o tă râ re  in iţ ia t de  P r im a ru l o ra şu lu i G m p e n i,

Având în vedere:
■raportul favorabil al com isiilor de sp e c ia lita te  d in  cad ru l C o n s iliu lu i lo ca l G m p e n i 
■expunerea de motive a Primarului o ra şu lu i G m p e n i
■referatul nr.5452/12.05.2015 al comp.arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului
•prevederile art. 44 alin.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.UNIC: Modifică a rt.l din HCL NR. 13/2015 acesta având următorul conţinut
(1) "Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia ¡„Modernizare

str. Moţilor -Tronson L= 1137 M (intersecţie str. Libertăţii -intersecţie DN
75),Gmpeni,jud.Alba" ,cu următorii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:

Valoare totală a proiectului :2.187.379,00 lei inclusiv TVA ,din care C+M 
1.937.135,00 lei,inclusiv TVA."

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

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

exprimate,ca re reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar 
Viceprimar 
Comp.arhitect şef 

SERV.FINANCIAR CONT.

Cîmpeni,28.05.2015 
R.C/R.C.,8 EX



j  L I

ROMÂNIA 
DEJUL ALBA 

ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind modificarea HCL NR.15/2015 de aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Cîmpeni pe 
inul 2015

Consiliul local al oraşu lu i G m p e n i, ju d e ţu l A lb a , în tru n it  în  şe d in ţă  pub lică  o rd in a ră  la da ta  de  28 .0 5 .2 015  
'ind în dezbatere proiectul de ho tă râ re  in iţ ia t de  P r im a ru l o ra şu lu i G m p e n i,

Având în  v e d e re :
•raportul favorabil al com isiilor de sp e c ia lita te  d in  cad ru l C o n s iliu lu i loca l G m p e n i 
■expunerea de motive a Prim aru lu i o ra şu lu i G m p e n i

-raportul de specialitate nr.5562/21.05.2015 al serviciului financiar contabilitate,impozite şi taxe şi referatul 
ir.6568/14.05.2015 al comp.arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului
•{revederile art.19 alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale Legea nr.500/2002 ,privind finanţele 
pite, cu modificările şi completările ulterioare,coroborat cu prevederile Legii 186/2014 -Legea bugetului de stat pe anul 
2015,

{«vedenie art.41 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale 
{revederile art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

capitole , subcapitole
ART.I:ART.l din HCL 15/2015 se modifică şi va avea următorul conţinut:

ILil Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Gmpeni , pe anul 2015 ,pe secţiuni , 
paragrafe,titluri,articole şi alineate cf.anexei 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

ART.II:ART.2 din HCL 15/2015 se modifică şi va avea următorul conţinut:
«ART.2:Aprobă bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,pe 
anul 2015 pe secţiuni , capitole , subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate ,conform anexei 2, care face parte 
rtegrantă din prezenta hotărâre."

ART.III: ART.3 din HCL 15/2015,se modifică şi va avea următorul cuprins:
ART.3: Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015 cu finanţare parţială sau integrală de la buget",conform 

anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre"
ART.IV: ART.5 din HCL 15/2015,se modifică şi va avea următorul cuprins:
. ART.5:Se aprobă „Programul de investiţii publice multianuale pe grupe de investiţii şi surse de finanţare „ ,conform 

anexei nr.5 are face parte integrantă din prezenta hotărâre."
ART.V:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Gmpeni, , 

serv.financiar, contabilitate,impozite şi taxe,din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
ART.VISecretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
ART.VII:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 

ÎS,71 % din numărul consilierilor în funcţie (100 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar
Serv.financiar contab.
Comp.arhitect şef 
Comp.achiziţii 

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 
DAC CRISTINA



LOCAL

HOTARARE
aprobarea execuţiei bugetare pe trim.I al anului 2015

tal al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 28.05.2015 
proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni, 

ir vedere:
al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
ea Primarului oraşului Cîmpeni 

».5904/20.05.2015 al Serviciului financiar contabilitate,IT din cadrul aparatului de specialitate al 
jnsoţit de raportul de analiză

*t36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,combinat cu art.49 
legea 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

•Aprobă execuţia bugetului pe trim.I al anului 2015 pe cele două secţiuni:funcţionare şi 
,taxe i care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
ŝerviciul financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

etarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
M Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil exprimate,care 

85,71% din numărul consilierilor în funcţie( 100% din numărul consilierilor prezenţi.
Prezenta se corn unică:Instit. Prefect 

Primar 
Viceprimar
Serv.financiar contab.
Afişier

PREŞEDINTE 
CORCHfŞ D;

AVIZAT 
SECRETAR 

DAC CRISTINA

05.201 5



ÉA
IflULALBA 
8¿JL CÎM PEN I  

l ' . m  L O C A L

HOTĂRÂRE
wnd aprobarea plăţii unor cheltuieli de judecată şi executare silită către SC 
IRRISON CONSULTING& MANAGEMENT SRL

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la 
Ede 28,05.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului

în vedere:
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
a de motive a primarului oraşului Cîmpeni Primarul oraşului Gmpeni,jud.Alba, 
nr.1366/16.04.20 1 5 al Serv.financiar contab. din cadrul aparatului de specialitate al

a Judecătoriei Gmpeni în dos. 1508/203/2014, definitivă şi 
din dos.de executare nr.2/2015 a executorului judecătoresc

nr.799/2014 
ie prin încheierea nr.2 

Teodor Nicolae
rile art.21 al.4 din Legea 215/2001,republicată 

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

H O T Ă R Ă Ş T E ;

HiiAprobă includerea pe cheltuieli a sumei de 3.809,48 lei,reprezentând cheltuieli 
tă şi executare conform Sentinţei civile nr.799/2014 a Judecătoriei Gmpeni în 
/203/20 14, definitivă şi executorie şi încheierea nr.2 din dos.de executare 
5 a executorului judecătoresc Baba Teodor Nicolae

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
oraşului Cîmpeni şi Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate

45L3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
WUPrezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile valabil 

,care reprezintă 71,42 % din numărul consilierilor în funcţie (83,33 % din
consilierilor prezenţi)

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

($DINTE ŞEDINŢA 
$ CORCHEŞ/OOREL VA

JA/ / o
AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA



m

W A

HOTARARE
aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al oraşului Cîmpeni pe anul

tocai al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
iîn dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni, 
idere:
al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
tivea Primarului oraşului Gmpeni 
28/20.05.2015 al Serviciului financiar contabilitate,IT din cadrul aparatului de
arului ,însoţit de raportul de analiză
alln.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată ,combinat 
egea 273/2006

ORDINULUI MF nr. 1.780 din 19 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 
iţiului bugetar al anului 2014 

art45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

contul anual de execuţie al bugetului local al oraşului Gmpeni pe anul 2014 
: parte integrantă din prezenta hotărâre.

rea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
şiserviciul financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
tarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ênta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 

reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcţie( 100% din numărul consilierilor

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

PREŞEDINTE 
CORCHE

AVIZAT 
SECRETAR 
AC CRISTINA

2015



LOCAL

HOTĂRÂRE
ificarea programului anual -2015 al achiziţiilor publice

Mul local al oraşului C îm peni,judeţu l A lba,întrun it în şedinţă publică ordinară la data de 
".luând în dezbatere proiectul de hotărâre in iţiat de Primarul oraşului C împeni,

Mndîif vedere:
bil al comisiilor de specia litate din cadrul Consiliu lu i local Cîmpeni 

de motive a primarului oraşului Cîmpeni Primarul oraşului C împeni,jud.Alba, 
or. 5512/13.05.2015 al comp.achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

liAprobă modificarea programului anual -2015 al achiziţiilor publice conform anexei 
parte integrantă din prezenta hotărâre.
: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

Cîmpeni, comp.achiziţii publice ,comp.investiţii ,comp.ADPP,comp.ad-tiv gospod. şi 
arcontab. din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

.3: Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
¡Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 
,care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcţie (100 % din numărul
prezenţi)

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

PREŞEDINTE Ş E  
CONS. C O R C H E AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA

,28.05.2015  
C.10ex.,l A N E X Ă



f l  ALBA 
¡LQMPENI 
IUL LOCAL

HOTARARE
I aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului 
tmedical şcolar

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

Itindîn vedere:
favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
de motive a primarului oraşului Gmpeni Primarul oraşului Gmpeni,jud.Alba, 
nr.5681/15.05.2015 al comp.personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
-.3455/05.05.2015 a DSP Alba 
48/2014
le OUG 162/2008
le Ordinului MS/MECTS nr. 1668/5298/201 l,cu  modificările şi completările ulterioare 
1030/2010

¡le art.36 a l.l ,al.2 lit.d,al.6 lit.a pct 1 şi pct 3 din L.215/01 a administraţiei publice locale , 
în baza art.45 a l.l din Legea 215/01 a administraţiei publice locale,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al compartimentului cabinet medical 
care va deservi unităţile de învăţământ din oraşul Gmpeni:Şcoala gimnazială Gmpeni,Colegiul 
Avram Iancu Gmpeni ,Liceul tehnologic silvic Gmpeni şi Grădiniţa cu program prelungit 

IF,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
OT.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Cîmpeni, serv.financiar, contabilitate,impozite şi taxe,comp.personal, din cadrul aparatului 
litate al primarului.

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 
te,care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcţie (100 % din numărul 
ilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar

Serv.financiar contab.
DSP ALBA 
UNIT.ÎNV.
Comp.personal 

Afişier
PREŞEDINTE ŞED 

OL.CONS. CORCHŞŞ I

¡,28.05.2015
R.C.,14 EX

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



HOTĂRÂRE
aprobarea preţului minim de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă care va fi 
jb licitaţie şi a caietului de sarcini

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data 
U015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni, 
rad în vedere:
potabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
*ademotive a primarului oraşului Cîmpeni
îi or,6342,8312/19.06.2015 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al

p)04,cu modificările şi completările ulterioare,
1,4/2015
¡¡e art.36 alin.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată 
iteza art.45 al.3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

,1: Aprobă preţul minim de pornire la licitaţie pentru :
de 256 mc masă lemnoasă pe picior din partida 8525 Ştiraniţă, produse p rin c ipa le le  200

[,2:Aprobă preţul minim de pornire la licitaţie pentru:
. format din partizile 8430 Şesul Cerbului-volum 299 mc ,produse accidentale 1,8520 Lindru -633 
inse accidentale I şi 8531 Lindru- volum 204 mc,produse accidentale II la preţul de 165 lei/mc

lî,3:Aprobă caietul de sarcini conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
MCu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
ri.comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi OS ABRUD RA.
|5:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
|6:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil exprimate,care 
2itâ 100 % din numărul consilierilor în funcţie (100 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului

H O T

Primar
Viceprimar
Serv.financiar contab. 
Comp.ADPP 
OS Abrud RA 

Afişier



l f * o

KiUBA|
l  LOCAL

HOTĂRÂRE
Plivind modificarea HCL 27/2015 privind valorificarea masei lemnoase care va fi exploatată în anul 2015

I M u l local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 25.06.2015 ,luând în 
■proiectul de hotărâre iniţiat de un grup de consilieri :Oprea Ioan Valentin,Borteş Dan Gabriel,Donea Traian,Sicoe Viorel 
iţLazăr Ioan,Achimeţ C-tin,Bar C-tin,Giurgiu Marcel, 
iîn vedere:

|Mabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
ade motive a primarului oraşului Cîmpeni 

ir.249/2015 a OS ABRUD RA
“rr.3802/2014,5781/2014 ,5703/2014 a Instituţiei Prefectului jud.Alba 
siiir.7742/22.06.2015 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
¿alin 2,3 şi 3A1 din Legea 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare
5tcu art. 2, art.3, art.4, art.7, art.9 şi art 10 din Legea 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor 
Ĵpuseni, cu modificările şi completările ulterioare,
a l şi alin.4 din instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului 
(saprobate prin Ordinul 1540 din 03.06.2011 
i015 pentru aprobarea preţului mediu de masă lemnoasă pe picior 

¡znieart.36 al.2 lit.c din L.215/01 a administraţiei publice locale,republicate 
!nbaza art.45 al.3 din legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :
UNIC : (1) Art.l din HCL nr. 27/31.03.2015 se completează cu un nou aliniat (2), acesta având următorul conţinut: 

i valorificarea directă a volumului de 3713 mc masă lemnoasă, la preţul stabilit prin Legea 4/2015 pentru aprobarea 
¡masă lemnoasă pe picior, adică 115 lei/mc, în următoarele condiţii:

[¡locuitorii oraşului Gmpeni care practică meseria de prelucrare a lemnului pe baza autorizaţiei de meseriaş/carnet de moţ, 
115 mc/an/familie şi cu respectarea art.2, al.3 din Legea 33/1996 în baza următoarelor documente: 

cerere
copie autorizaţie de meseriaş/carnet de moţ 
copie carte de identitate
adeverinţă privind componenţa familială sau declaraţie notarială privind componenţa familiei
declaraţie pe propria răspundere că nu a săvârşit o contravenţie sau o infracţiune silvică în anul anterior depunerii cererii 

e locuitorii oraşului Gmpeni tinerii căsătoriţi până la 35 ani, volumul de 25 mc /familie cu respectarea art.7 din Legea 
¡jiu baza următoarelor documente: 
cerere
certificat de căsătorie
copie carte de identitate pentru ambii membri ai familiei
autorizaţie construire sau reparaţii casă de locuit şi anexe gospodăreşti
declaraţie că nu a primit material lemnos pentru construcţie
declaraţie pe propria răspundere că nu a săvârşit o contravenţie sau o infracţiune silvică în anul anterior depunerii cererii"

I Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Gmpeni.
Ŝecretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.

¡4)Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 100 %
Jconsilierilor în funcţie (100  % din numărul consilierilor prezenţi)

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

din

PREŞEDINT
D LCO N S.CO RCH AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA

¡,2 5 .06 .20  1 5
C.,9 E X



HOTĂRÂRE
privind aprobarea ocupării unui loc public

! Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
(¿015 luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba 
Având în vedere:

I jiul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
maea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
kulnr.8011/19.06.2015 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
•ea nr.8011/16.06.2015 a II ARIEŞAN LIVIU „ARIEL"

rileart.36 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,coroborat cu 
ile art.10 lit.a din HCL 93/2014 ,privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015 
)azaart.45 alin.3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

T.l: Aprobă ocuparea temporară în perioada 25.06-30.08.2015 ,total 67 zile,a suprafeţei de 10 
«,ujmeniul public -teren situat în str.Avram Iancu (în faţa barului Mărişana) , pentru amplasarea unei 
s,de II ARIEŞAN LIVIU „ARIEL
ART.2:Taxa de ocupare domeniul public este de 3 lei/mp/zi, aprobat prin HCL 93/2014.Valoarea 

si care va trebui să fie achitată până la data de 25.06.2015 este 2010 lei.
ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

şjlui Cîmpeni ,comp.ADPP şi Serviciul financiar,contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
arului.

ART.4:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 

ninate,care reprezintă 92,85 % din numărul consilierilor în funcţie ( 92,85 % din numărul consilierilor
Bfl)

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar
Viceprimar

Serv.financiar contab.
Comp.ADPP
Afişier

RĂDAC CRISTINA

56
ipeni,25.06.2015 
C,/R.C.,8 EX.,



HOTĂRÂRE
iacordarea diplomei de a u r  şi a unui premiu în valoare netă de 600 lei din 

I pe anul 2015,c u p l u r i l o r  d i n  o r a ş u l  Cîmpeni care au împlinit 50 de ani de
n̂eîntreruptă ,1a data depunerii cererii

l local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
14 O7.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului

l in  v e d e r e -
1)favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
ijfe motive a p r im a tu lu i o ra ş u lu i Cîmpeni Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba Primarul 

.Cptnijud.Alba
abii nr.3/503/06.07.2015 al comp.stare civilă prin care se propune acordarea 

f e r  şi a unui premiu în valoare netă de 600 lei din bugetul local pe anul 2015, celor 
oraşul Cîmpeni care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă ,1a data 

i cererii.
le ¿rt.36 ai.2 lit.d din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale ,republicată, 
in baza art.45 al.2 din Legea. 215/2001 a administraţiei publice locale ,republicată ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

JUtr.l:Se aprobă acordarea diplomei de aur şi a unui premiu în valoare netă de 600 lei 
ul local pe anul 2015, celor 3 cup uri din oraşul Cîmpeni care au împlinit 50 de ani de 

ineîntreruptă ,1a data depuneri' ce erC 
lueia face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

irdarea diplomelor se va tace !a şedinţele consiliului local ,într-un cadru festiv.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire ? prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Ioraşului Cîmpeni şi Serviciul financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 
lui.
ART3;Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 
jte,care reprezintă 92,86 % din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din numărul 
cilor prezenţi).

Prezenta se corn un ică:înstit. Prefect 
Primar

Serv.financiar contab 
Stare civilă-SPCLEP 

Afişier

PREŞEDINTE 
DLCONS CORCHEŞ I

eni,1 4 , 0 7 . 2 0 1 3
R.C.,7 EX,1 AN EXA

AV IZAT  
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



OMPENI 
l i  LOCAL

HOTĂRÂRE
< aprobarea organizării Festivalului Naţional de Folclor „Sus,sus,sus la moţi la munte" 
•XIX-a în perioada 14.07-17.07.2015

' Consiliul local al o raşu lu i Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data 
ij].2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni.
¡tind în vedere:

îvorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
3 de motive a Primarului oraşului Cîmpeni
ir. 9884/06.07.20 1 5 al D-lui Igna Cornel -referent Casă de Cultură "Avram Iancu" Cîmpeni 

en'le art.36 alin.2 lit.d ,alin.6 lit.a pct.4 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
wblicată

jleart.19lit.adin OUG 118/2006 
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 :

U: Se aprobă organizarea în oraşul Cîmpeni a Festivalului Naţional de Folclor „Sus,sus,sus la moţi 
'ediţia a XIX-a,în perioada 14.07-17.07.2015 ,potrivit programului şi bugetului cuprins în anexa 
¡parte integrantă din prezenta hotărâre.

E2Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
îii,Serviciul financiar contabilitate şi Casa de cultură "Avram Iancu" Cîmpeni.

¿Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
¿Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile valabil 

ale,care reprezintă 78,57 % din numărul consilierilor în funcţie ( 84,61 % din numărul
rilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar
Serv.financiar contab.
Casa de cultură 
Afişier

EDINTE Ş E D IN  
ONS.CORCHEŞ D O R AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA
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■

IALBA 
. CÎMPENI 
UL LO C AL

HOTĂRÂRE
i avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ,depus de OS

nsiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la
14.07.2015 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului

and în vedere:
favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
iade motive a Primarului oraşului Cîmpeni

wciuiul de venituri şi cheltuieli propus pentru anul 2015 şi depus de OS ABRUD RA 
118,01.2015,înregistrat sub nr.1319/30.01.2015 şi refăcut conform HCL 27/2015 
...... adresa 2152/24.04.2015,refăcut potrivit HCL.55/2015 şi depus prin adresa
106,07.2015

nr.9896/09.07.20 1 5 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate 
ului
rileart. 36 alin.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 
196/2005, privind fondul pentru mediu cu modificările şi completările 
ire;L56/20 10 privind accesibilizarea fondului forestier naţional
In baza art.45 
ublicată,

alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice

H O T Ă R Ă Ş T E :

ARLl:Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015,depus de OS ABRUD 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
'¿rul oraşului Cîmpeni , comp.ADPP şi Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de 
plate al Primarului şi OS ABRUD RA.
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 

pate,care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcţie ( 92,30 % din numărul 
terilor prezenţi).

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

Serv.financiar contab.
OS ABRUD RA 
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢA 
DL.CONS.CORCHES DOREL

ipeni,14.07.2015 
C/R.C.,9 EX

AVIZAT 
SECRETAR 

RADAC CRISTINA



ULALBA 
Sj'L CÎM PENI 
JUL LO CAL

HOTARARE
Idesemnarea unui reprezentant supleant al Consiliului local Cîmpeni în Consiliul de 
aţie al Spitalului orăşenesc Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară 
bde 14.07.2015 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului
k
Având în v e d e r e :
¡favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
¡rea de motive a primarului oraşului Gmpeni 
nr.2035/01.07.2015 a Spitalului orăşenesc Gmpeni 

nr.9380/09.07.201 5 al comp.personal din cadrul aparatului de specialitate al 
farului
Şederile art.186 alin.2 lit.b şi al.4 ,art.l87 alin.l şi alin.5 din Legea 95/2006,cu modif. şi 
.̂ .ulterioare
!ibaza art.45 al.l din L.215/01 a administraţiei publice locale,republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l: Numeşte ca reprezentant supleant al Consiliului local Gmpeni în Consiliul de 
mistraţie al Spitalului orăşenesc Gmpeni pe:dl.cons.GIURGIU MARCEL OLIMPIU 
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

»nominalizată .
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 

pliate,care reprezintă 85,71 % din numărul consilierilor în funcţie ( 92,30 % din 
Irul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:
Instit. Prefect 
Primar
Pers.nominalizată 
Comp.personal 

Spital orăşenesc Gmpeni 
Afişier

PREŞEDINTE ŞED IN ŢĂ  
DL.CONS.CORCHE

peni,14.07.2015 
ft/R.C.,9 EX.

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



!  LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea unei documentaţii tehnico economice

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data 
.2015 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,
!nd în v e d e re :
favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
de motive a Primarului oraşului Gmpeni
nr,10412/13.07.20 1 5 al comp.arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al

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

ART.l:Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia „Reţea 
re pluvială str.Moţilor-1335 ml" ,cu următorii indicatori tehnico-economici ai 
iui de investiţii:
Valoare totală a investiţiei :313.574,34,00 lei inclusiv TVA ,din care C+M 
,29,00 lei,inclusiv TVA.
ART.2Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Ioraşului Gmpeni,comp.arhitect şef şi Serv.financiar contabilitate din cadrul 
lui 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 13 voturi favorabile valabil 
te,care reprezintă 92,85 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar 
Viceprimar 
Comp.arhitect şef 

SERV.FINANCIAR CONT. 
Afişier

RĂDAC CRISTINA

AVIZAT
SECRETAR

¡,14.07.2015 
C.,8 EX



m

HOTĂRÂRE
Privind rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anu\ 2015

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
115,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,
' lîn vedere:
■jfewabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 

3 de motive a primarului oraşului Cîmpeni Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba,
■raportul de specialitate nr.10482/13.07.2015 al serviciului financiar contabilitate,impozite şi taxe şi referatul 

11.07.2015 al comp.arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului
a.tiu.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale Legea nr.50D/20D2 ,privind Finanţele 

«mişcările şi completări/e ulterioare,coroborat cu prevederile Legii 186/2014 —Legea bugetului de stat pe anul

art.41 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale 
1 art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată. 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

!f.llNIC:Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anul 2015 şi,în consecinţă HCL NR.15/2015 cu 
ţşi completările ulterioare ,se rectifică după cum urmează:

U din HCL 15/2015 se modifică şi va avea următorul conţinut:
bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului C îm peni, pe anul 2015 ,pe secţiuni , capitole , subcapitole , 

î ,articole şi alineate cf.anexei 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre." 
i ART.2 din HCL 15/2015 se modifică şi va avea următorul conţinut:

i bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,pe 
S pe secţiuni, capitole , subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate ,conform anexei 2, care face parte 

îprezenta hotărâre."
i HCL 15/2015,se modifică şi va avea următorul cuprins:

: Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015 cu finanţare parţială sau integrală de la buget",conform 
3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre"
14 din HCL 15/2015,se modifică şi va avea următorul cuprins: 

î aprobă „Lista obiectivelor de investiţii publice ale instituţiilor publice şi activităţi finanţate integral sau parţial 
pe anul 2015 ,conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre." 

i aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Gmpeni, ,
3T, contabilitate,impozite şi taxe şi comp.arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
sita hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 71,42 % 
il consilierilor în funcţie ( 76,92 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar
Serv.financiar contab.
Comp.arhitect şef 
Afişier

REŞEDINŢE ŞEDINŢĂ 
ONS, CORCHE: AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA

bv14.07.2015 
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JLALBA 
LCÎMPENI 
JUL LOCAL

HOTARARE
■mlmodificarea programului anual -2015 al achiziţiilor publice

Consiliul local al oraşului Cîm peni ju d e ţu l A lba,întrun it în şedinţă publică extraordinară la data de 
.115,luând în dezbatere proiectul de hotărâre in iţiat de Primarul oraşului C împeni, 
ivind în vedere:

ortul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliu lu i local Cîmpeni
« a  de motive a primarului oraşului Cîmpeni Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba,
ralul nr. 10442/13.07.2015 al comp.achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al
arului,
vederile HG 925/2006,cu modificările şi completările ulterioare,
in bazaart.45 alin.2 din Legea 215/2001,a administraţiei publice locale ,republicată,

ART.liAprobă modificarea programului anual -2015 al achiziţiilor publice conform anexei 
efece parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

ţiul Cîmpeni, comp.achiziţii publice ,comp.arhitect şef ,comp.ADPP,comp.ad-tiv gospod. şi 
'Jinanciar contab. din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
A lO  Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART,4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 
¡rimate,care reprezintă 92,85 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
Serilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar 
Comp.investiţii 
Comp.ADPP 
Comp.ad-tiv gospod.
C¡pr\/ f in  r n n f p h

H O T Ă R Ă Ş T E :

M3
impeni,1 4 .0 7 .2 0 1 5  
C,/R.C.10ex.,l ANEXĂ

RĂDAC CRISTINA



MANIA 
Ieţul a l b a  
AŞUL CÎMPENI 
isiLIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Spitalul orăşenesc Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
.07.2015 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
¡portul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
(punerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
■raportul nr.10090/13.07.2015 al comp.personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
presele nr.2145,2200/2015 ale Spitalului orăşenesc Cîmpeni
)rdinul nr.528/2010 a MS privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului orăşenesc Cîmpeni 
¡dresa nr.XI/A/29253/CSA/7520/2011 a MS privind avizarea modificării şi completării structurii

Îrganizatorice a Spitalului orăşenesc Cîmpeni
¡dresa nr.XI/A/55587/RL/1631/2011 a MS privind avizul pentru eliminarea dispensarului TBC din 
M u ra  organizatorică a Spitalului orăşenesc Cîmpeni

idresa nr.XI/A/23083/CV/514/2012 a MS privind avizarea modificării structurii organizatorice a 
jpitalului orăşenesc Cîmpeni
adresa nr.XI/A/AP/444/EIM/4397/2013 a MS priv ind  a v iza rea  m odificării structurii organizatorice a 
¡Spitalului orăşenesc Cîmpeni
adresa nr.XI/A/11633/NB/1301/2014 a MS privind avizarea modificării structurii organizatorice a 
Spitalului orăşenesc Cîmpeni
prevederile art.174 al.3 şi al.5 din Legea 95/2006,cu modificările şi completările ulterioare 
•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,

ART .lzAp robă organigrama şi statul de funcţii la Spitalul orăşenesc Cîmpeni conform anexelor 
r.l şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

AR T .2 :Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul 
ăşenesc Cîmpeni

A R T .3 :Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
A R T .4 :Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi favorabile valabil

exprimate,ca re reprezintă 57,14 % din numărul consilierilor în funcţie ( 61,53 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar
Viceprimar

Spitalul orăşenesc Cîmpeni
Serv.financiar contab. 

Comp. personal 
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA

NR.64
Cîmpeni,14.07.2015 
R.C./R.C.,9EX



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea art.2 din HCL NR.98/2010 privind delegarea serviciului de 
salubrizare către,SC SALUBRITATEA APUSENI SRL ,modificat prin HCL 121/2012

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară 
la data de 31.08.2015 ,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 Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba 

-adresa nr.838/2015 a SC „Salubritate Apuseni" SRL 
-referatul nr. 12381/20.08.2015 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului
-HCL NR.98/2010,modificată prin HCL 121/2012
-prevederile art.36 al.2 lit.d,al.6 pct.14 din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale,republicată,
-prevederile L. 101/2006,
-prevederile art.13 al.4 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
salubrizare

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.fcSe aprobă modificarea a r t . l l  al.6 din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare ,aprobat prin HCL NR.98/2010 (art.2) şi modificat prin HCL 
121/2012 ,acesta având următorul conţinut:
„ART. 11 (6) Modificarea tarifului se va supune obligatoriu aprobării tuturor membrilor 
asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice 
„Salubritate Apuseni".Acesta va putea fi modificat în situaţiile când intervin schimbări majore 
în structura costurilor care conduc la recalcularea tarifelor existente".

ART.2:împuterniceşte Primarul oraşului Cîmpeni pentru semnarea actului adiţional la 
contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare

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

ART .4:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 74 % din numărul consilierilor în funcţie ( 85 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect 
Primar 
Viceprimar

SC SALUBRITATEA APUSENI CÎMPENI SRL.
Serv.financiar contab. 
Comp.ADPP



DMÂNIA 
¡OE]DL A LBA  
RAŞUL C ÎM PEN I 
3NSILIUL LO CA L

HOTĂRÂRE
rivind aprobarea tarifelor practicate de SC SALUBRITATEA APUSENI CÎMPENI SRL

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
¡1,08.2015 ,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 Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba 
adresa nr.839/2015 a SC SALUBRITATE APUSENI SRL
referatul nr. 12382/20.08.2015 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului
prevederile art.26 al.4,5 ,art.27 din L. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor,cu modificările şi
pmpletările ulterioare
•prevederile art. 15 (13) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare aprobat prin HCL.98/2010,cu 
nodificările ulterioare
prevederile art.36 al.2 lit.d ,art.36 al.6 lit.a pct.14 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale ,republicate 

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:Aprobă începând cu data de 01.09.2015 tarifele practicate de SC SALUBRITATE APUSENI Cîmpeni 
SRL ,după cum urmează:
tarif pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii,inclusiv fracţii colectate separat,fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice,baterii şi acumulatori :

-55,93 lei/mc (fără TVA) respectiv 69,35 lei/mc (cu TVA)
-6,45 lei/pers./lună (fără TVA),respectiv 8,00 lei/pers/lună (cu TVA)

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

ART.3:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi favorabile valabil exprimate,care 

reprezintă 58 % din numărul consilierilor în funcţie ( 62 % din numărul consilierilor prezenţi)
Prezenta se comunică:Instit.Prefect 

Primar 
Viceprimar
SC SALUBRITATEA APUSENI CÎMPENI SRL.
Serv.financiar contab.
Comp.ADPP

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

NR.66
Cîmpeni,31.08.2015
R.C./R.C.,9 EX.



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea valorificării prin casare a unui mijloc fix

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară 
la data de 31.08.2015 ,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 Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba 
-referatul nr.9534/20.08.2015 al comp.ADPP din cadrul aparatului e specialitate al 
primarului,
-HCL NR.29/2015
-procesele verbale nr.6820/04.06.2015,11.06.2015 şi 18.06.2015 ale licitaţiei organizate în 
baza HCL 29/2015,în urma căreia nu a fost adjudecat imobilul Centrală termică nr.2 
-prevederile Legii 15/1994 cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile art.36 al.2 lit.c din L.215/2001,a administraţiei publice loca le, republicată,
- prevederile pct 23 din HG 909/1997, cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile art.5.15 din HG 841/1995 cu modificările şi completările ulterioare

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

AR T .l:Se  aprobă declasarea şi casarea mijlocului fix " CENTRALĂ TERMICĂ NR. 2",situat 
în oraşul Cîmpeni ,str.Mesteacănului,cuprins în domeniul privat al oraşului Cîmpeni,cu nr.inventar 2379 
,cod clasificaţie 1.6.5 ,valoare inventar 9974,94 lei ,anul dării în folosinţă 1976,DNF:50 ani.

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

ARL3: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 86 % din numărul consilierilor în funcţie (93 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
DL.CONS.BONCUŢ LAZĂR

Primar
Viceprimar
Serv.financiar contab.
Comp.ADPP
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind numirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager 
persoană fizică la Spitalul orăşenesc Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 31.08.2015 
,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.4669/06.07.2015 a DSP ALBA,prin care au fost desemnaţi reprezentanţii în comisia de soluţionare a
contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul orăşenesc Cîmpeni
-Dispoziţia primarului nr.399/07.07.2015 ,prin care a fost desemnat reprezentantul primarului în comisia de soluţionare a
contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul orăşenesc Cîmpeni
-referatul nr.11456/24.08.2015 al comp.personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului
-Prevederile art.6 din REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager
persoană fizică la Spitalul orăşenesc Gm pen i,aprobat prin Dispoziţia nr.410/21.07.2015
-dispoziţia nr.410/21.07.2015

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l: Consiliul local ia act de REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea 
funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul orăşenesc Gm pen i,conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

ART.2: Numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager persoană 
fizică la Spitalul orăşenesc Gmpeni în următoarea componenţă:

DI.Gaiţa Virgil Lucian -Reprezentant Consiliul local-preşedinte comisie 
DI.Borteş Dan Gabriel- Reprezentant Consiliul local-membru comisie 
DI.Drăgoiu Vasile Teodor -reprez.DSP ALBA-membru comisie 
Dl.Paşca Mircea -reprez.DSP ALBA-membru comisie 
Dl.Joldeş Marin Marinel-reprez.Primar-secretar comisie 

Supleanţi:
- dl.Grigore Fani-reprezentant Consiliul local
- dl.Donea Traian -reprezentant Consiliul local 
-dl.Roş Radu Ioan-reprezentant DSP ALBA 
-dl.Berindeie Mircea -reprezentant DSP Alba 
-dl.Cornea Călin-reprezentant Primar.

ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
Gmpeni,Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc Gmpeni,comisia de concurs şi soluţionare a contestaţiilor. 

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 

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

Primar 
Viceprimar
Spitalul orăşenesc Gmpeni 
Cons.administraţie Spital 
Corn.concurs 
Comp.personal 

AFIŞIER



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Spitalul de Boli Cronice 

Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpen¡Judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data 
de 31.08.2015 ,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 nr.12744/26.08.2015 al comp.personal din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului
-adresa nr.1577/25.08.2015 a Spitalului de Boli cronice Cîmpeni
-Ordinul nr. 1389/2009 a MS privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli cronice 
Cîmpeni
-adresa nr.XI/A/67506/RL/4001/2011 a MS privind avizarea modificării structurii organizatorice a 
Spitalului de Boli Cronice Cîmpeni
-adresa nr.XI/A/23083/CV/506/2012 a MS privind avizarea completării structurii organizatorice a 
Spitalului de Boli Cronice Cîmpeni
-adresa nr.XI/A/AP/444/EN/4397/2013 a MS privind avizarea modificării structurii organizatorice a 
Spitalului de Boli Cronice Cîmpeni
-adresa nr.XI/A/AP/42916/EN/7328/2013 a MS privind avizarea modificării structurii organizatorice a 
Spitalului de Boli Cronice Cîmpeni
-adresa nr.XI/A/13497/NB/558/2014 a MS privind avizarea completării structurii organizatorice a 
Spitalului de Boli cronice Cîmpeni
-prevederile art.174 al.3 şi al.5 din Legea 95/2006,cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile art.36 alin.3 lit.b 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.l:Aprobă organigrama şi statul de funcţii la Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni conform 
anexelor nr.l şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul de 
Boli Cronice Cîmpeni

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

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

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar

Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni 
Serv.financiar contab. 

Comp.personal 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



i *

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea HCL nr.14 /2015 de aprobare a organigramei,statului de funcţii şi 
numărul de personal al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor 
publice,pentru anul 2015 la nivelul oraşului Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data 
de 31.08.2015 ,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 nr. 12828/26.08.2015 al comp.personal din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului
-adresa nr.5267/G/SJ/2015 a Instituţiei Prefectului -jud.Alba 
-adresa nr.5784/20.08.2015 a DSP Alba
-prevederile OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale
-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.1:HCL NR. 14/2015 de aprobare a organigramei,statului de funcţii şi numărul de personal 
al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice,pentru anul 2015 la nivelul oraşului 
Cîmpeni se modifică şi va avea forma cuprinsă în anexele nr.1-12 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
oraşului Cîmpeni, viceprimarul, 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 lOvoturi favorabile valabil

exprimate,ca re reprezintă 72 % din numărul consilierilor în funcţie ( 77 % din numărul consilierilor 
prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar

Serv.financiar contab. 
Comp.personal

Cîmpeni,31.08.2015 
R.C./R.C.,8 ex,12 ANEXE



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind cuprinderea în inventarul domeniului privat al oraşului Cîmpeni a mijloacelor 
fixe microbuz marca FORD TRANZIT şi microbuz marca OPEL MOVANO

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data 
de 31.08.2015 ,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
-referatul nr. 12863/2015 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
-procesul verbal de predare preluare nr.89/2015,înregistrat sub nr. 11521/2015
-procesul verbal de predare preluare nr.2/2015 ,înregistrat sub nr. 10465/2015
-prevederile art.36 al.2 lit.c ,a rt.l21  a l. l,a rt. l2 2  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 cuprinderea în inventarul domeniului privat al oraşului Cîmpeni a 
mijloacelor fixe :
-microbuz marca FORD TRANZIT, an fabricaţie 2015, serie motor EA 31025, serie şasiu 
WFOXXXTTGXEA31025, valoare inventar 112.250,55 lei
- microbuz marca OPEL MOVANO, an fabricaţie 2015 ,serie motor CO 38453, serie şasiu 
WOLW34VEFB079860, valoare inventar 109.279,96 lei

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

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

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

Prezenta se cornunică:Instit. Prefect 
Primar 

Viceprimar 
Comp.ADPP 
Serv.financiar contab.

R.G/R.C.,8 EX



ROMÂNIA 
JUDEJUL 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 04.09.2015 

Având în vedere:
-propunerea D-lui consilier CORCHEŞ DOREL VALER
-prevederile art.35 alin.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.DONEA TRAIAN.

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

valabil exprimate,care reprezintă 86 % din numărul consilierilor în funcţie (93 % 
din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar
Afişier

39



ROMÂNIA
JUDEŢUL A LB A  
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anul 2015

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
04.09.2015,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 Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba,

-raportul de specialitate nr.12101/01.09.2015 al serviciului financiar contabilitate,impozite şi 
taxe
-prevederile art.19 alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale Legea nr.500/2002 ,privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,coroborat cu prevederile Legii 186/2014 -Legea 
bugetului de stat pe anul 2015 ,
-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,

ART.UNIC:Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anul 2015 şi,în consecinţă HCL 
NR.15/2015 cu modificările şi completările ulterioare ,se rectifică după cum urmează:

1. ART.l din HCL 15/2015 se modifică şi va avea următorul conţinut:
.ART.l: Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Cîmpeni, pe anul 2015 ,pe secţiuni, capitole , 
subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate cf.anexei 1 , care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre."

2. ART.2 din HCL 15/2015 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„ART.2:Aprobă bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii,pe anul 2015 pe secţiuni, capitole , subcapitole , paragrafe,titluri,articole şi alineate ,conform 
anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Cîmpeni,, 
serv.financiar, contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

4. Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 

93% 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. 
Afişier

PREŞEDI
DL.CONS.I AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA

NR.73
Cîmpeni,04.09.2015
R.C./R.C.,10 ex,2 ANEXE



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎM PENI 
CONSILIUL LO CAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea programului anual -2015 al achiziţiilor publice

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data 
de 04.09.20 1 5,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 Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba,
-referatul nr. 13075/01.09.2015 al comp.achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului,
-prevederile 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 :

ART.l:Aprobă modificarea programului anual -2015 al achiziţiilor publice conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
oraşului Cîmpeni, comp.achiziţii publice ,comp.ADPP şi serv.financiar contab. 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 13 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 92,85 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

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

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

NR.74
Cîmpeni,04.09.2015 
R.C./R.C.10ex.,l ANEXĂ



JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

î i

HOTĂRÂRE
privind aprobarea suportării de către oraşul Cîmpeni a comisionului perceput de 
furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice în cadrul Sistemului Naţional 
Electronic de Plată online cu cârdul a taxelor şi impozitelor datorate bugetului 
local al oraşului Cîmpeni.

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
04.09.2015,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 Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba,
-referatul nr. 12809/26.08.2015 al comp.Informatică şi integrare europeană
•prevederile HG NR. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului Naţional Electronic de
plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cârdul bancar
•Ordinul nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul Naţional 
Electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cârdul bancar
-art.116,117 din OUG 113/2009 privind serviciile de plată,cu modificările şi completările 
ulterioare,

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 suportarea de către oraşul Cîmpeni a comisionului la nivelul maxim de 
2% din valoarea tranzacţiei ,dar nu mai mult de 30 lei,perceput de furnizorul de servicii de 
acceptare de plăţi electronice,în cadrul Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cârdul 
a\2«stof ş\ vrrvpoz\te\or datorate bugetului local al oraşului Gmpeni,

ART.2:Instituţia publică locală va selecta furnizorul de servicii de acceptare de plăţi 
electronice in condiţiile legii.

ART.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
oraşului Cîmpeni, comp.informatică,integrare europeană, serv.financiar contab. din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului.
ARTA: Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 92,85 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

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

eNR.75
Cîmpeni,04.09.2015 
R.C./R.C.9 ex.

Afişier

PREŞEDINTE
DL.CONS.DONEA AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA



î i

ROMÂNIA 
JUDEJUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea suportării de către oraşul Cîmpeni a comisionului perceput de 
furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice în cadrul Sistemului Naţional 
Electronic de Plată online cu cârdul a taxelor şi impozitelor datorate bugetului 
local al oraşului Cîmpeni.

Consiliul local al oraşului Gm peni,judeţu l A lba,întrun it în şedinţă publică extraordinară la data de 
04.09.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre in iţiat de Primarul oraşului C împeni,

Având în vedere:
•raportul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliu lu i local Gm pen i 
■expunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni Primarul oraşului C îm peni,jud.Alba,
•referatul nr. 12809/26.08.2015 al comp.Informatică şi integrare europeană
•prevederile HG NR.1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului Naţional Electronic de
plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cârdul bancar
■Ordinul nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul Naţional 
Electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cârdul bancar
-art.116,117 din OUG 113/2009 privind serviciile de plată,cu modificările şi completările 
ulterioare,

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 suportarea de către oraşul Gmpeni a comisionului la nivelul maxim de 
2% din valoarea tranzacţiei ,dar nu mai mult de 30 lei,perceput de furnizorul de servicii de 
acceptare de plăţi electronice,în cadrul Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cârdul 
a taxelor şi impozitelor datorate bugetului local al oraşului Gmpeni,

ART.2:Instituţia publică locală va selecta furnizorul de servicii de acceptare de plăţi 
electronice în condiţiile legii.

ART.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
oraşului Gmpeni, comp.informatică,integrare europeană, serv.financiar contat), 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 92,85 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

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

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

Afiş ier



ROMÂNIA
JUDEŢUL A L B A  
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind rectificarea bugetului oraşului Câmpeni pe anul 2015

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
data de 24.09.2015,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 Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba,

-raportul de specialitate nr. 13906/21.09.2015 al serviciului financiar
contabilitate,impozite şi taxe şi referatul nr.13815/18.09.2015 al comp.investiţii din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului
-prevederile art.19 alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale Legea nr.500/2002 
,privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,coroborat cu prevederile Legii 
186/2014-Legea bugetului de stat pe anul 2015 ,
-prevederile art.41 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale 
-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,

ART.UNIC:Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anul 2015 şi,în consecinţă 
HCLNR.15/2015 cu modificările şi completările ulterioare ,se rectifică după cum urmează:

1. ART.l din HCL 15/2015 se modifică şi va avea următorul conţinut:
«ART.l: Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului C îm pen i, pe anul 2015 ,pe secţiun i, 
capitole, subcapitole , paragrafe,titluri,articole şi alineate cf.anexei 1 , care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre."

2. ART.3 din HCL 15/2015,se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART.3 : Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015 cu finanţare parţială sau integrală 

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

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

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

exprimate,care reprezintă 86 % 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. 
Comp. investiţii 
Afişier



JUDEJUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LO CAL

HOTĂRÂRE
Privind constituirea comisiei speciale de analiză şi verificare a contractelor de 
concesiune şi modul de folosinţă al terenurilor aflate în domeniul public şi privat al 
oraşului Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară 
la data de 24.09.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de comisia pentru
activităţi economico financiare şi de agricultură din cadrul Consiliului local,nr. 13037/2015,

Având în vedere:
-raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
•prevederile art.54al 7 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Se constituie comisia specială de analiză şi verificare a contractelor de 
concesiune încheiate după anul 1990 şi modul de folosinţă al terenurilor aflate în domeniul public 
şi privat al oraşului Cîmpeni,în următoarea componenţă:
-dl.Borteş Dan Gabriel-consilier
-dl.Bar C-tin-consilier
-dl.Donea Traian-consilier
-dl.Giurgiu Marcel Olimpiu-consilier
-dl.Boncuţ Lazăr Ioan-consilier
-dIJoldeş Marin Marinel-inspector cadastru
-dna Oneţ Smaranda -consilier urbanism.

Comisia îşi va desfăşura activitatea în perioada 01.10.2015-30.11.2015.
ART.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

membrii comisiei
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 
exprimate,care reprezintă 86 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul
consilierilor prezenţi)

Prezenta se cornunică:Instit.Prefectului 
Primar

PREŞEDINTE ŞEDINŢ, 
DL.CONS. DOÑEA T

O a j

NR.77
Cîmpeni,24.09.2015
R.C./R.C.,12 ex

Viceprimar 
Membrii comisiei 

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LO CAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea deplasării în străinătate a unei delegaţii ,pentru îndeplinirea 
unei misiuni cu caracter temporar şi aprobarea cheltuielilor aferente acestei 
deplasări

Consiliul local al oraşului Cîm pen ¡Judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de îndată la 
data de 30.09.2015 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului 
Cîmpeni,

Având în vedere:
-raportul favorabil comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni
-expunerea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni nr.13153/29.09.2015
-invitaţia înregistrată sub nr.13153/02.09.2015 a Asociaţiei Hilf fur Rumanien,prin care îşi
exprimă intenţia de donare Spitalului orăşenesc Cîmpeni a staţiei de sterilizare marca
Meiko,ca urmare a desfiinţării azilului de bătrâni din satul Mogelsberg ,canton St.Gallen-
Elveţia
-prevederile HG 518/ 1995,cu modificările şi completările ulterioare

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 deplasarea în străinătate ,cu autoutilitara AB 72 MOŢ, delegaţiei 
formată din : Primarul oraşului Cîmpeni dl Andreş loan Călin , Viceprimarul oraşului Cîmpeni 
-diTrifa Mihail şi dnii consilieri locali:Borteş Dan Gabriel şi Fortuna Nicolaie Ion ,pentru 
îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar,şi anume ¡preluarea şi transportarea „Staţiei 
de steriiizare"marca Meiko din localitatea Mogelsberg-Elveţia ,în perioada 01.10-06.10.2015 .

ART.2: Se aprobă decontarea din bugetul local a cheltuielilor aferente deplasării 
prevăzute la art.l constând din diurnă,indemnizaţie de caza re,transport ,taxe de autostradă şi 
vigneta.

Decontarea tuturor cheltuielilor se va face pe bază de documente justificative.
ART.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

persoanele nominalizate şi serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului.

ART.4:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.ŞPrezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile 

valabil exprimate,care reprezintă 72 % din numărul consilierilor în funcţie ( 91 % din
numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect 
Primar 

Viceprimar
dl.cons.Borteş Dan Gabriel 
dl.cons.Fortuna Nicolaie Ion 

Serv.financiar contab.

R,C./R.C.;9 EX.



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 09.10.2015 

Având în vedere:
-propunerea D-lui consilier SICOE VIOREL IOAN
■prevederile art.35 alin.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 FORTUNA NICOLAE ION.

ART.2:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ART.3:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile 

valabil exprimate,care reprezintă 79 % din numărul consilierilor în funcţie (92 % 
din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar
Afişier

NR.79
Cîmpeni ,09 J  0.2015
R.C/R.C. 5 ex.



l*>

ROMÂNIA 
JUDEŢUL A L B A  
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anul 2015

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
data de 09.10.2015,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 Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba,

-raportul de specialitate nr. 14035/06.10.2015 al serviciului financiar
contabilitate,impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
•prevederile art.19 alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale Legea nr.500/2002 
,privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,coroborat cu prevederile Legii 
186/2014 -Legea bugetului de stat pe anul 2015 ,
•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.UNIC:Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anul 2015 şi,în consecinţă 
HCLNR.15/2015 cu modificările şi completările ulterioare ,se rectifică după cum urmează:

1. ART.l din HCL 15/2015 se modifică şi va avea următorul conţinut:
-ART.l: Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului C îm pen i, pe anul 2015 ,pe secţiun i, 
capitole, subcapitole , paragrafe,titluri,articole şi alineate cf.anexei 1 , care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre."

2. Cu 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.

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

exprimate,care reprezintă 86 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar

Serv.financiar contab. 
Afişier

R,C./R.C.,10 e x , l  A N E X Ă



R O M Â N IA  
JU D E Ţ U L  A L B A  
ORAŞUL C ÎM PEN I 
CONSILIUL LO C A L

H O TĂR ÂRE
Privind modificarea listei cu lucrările de reparaţii propuse a se realiza în anul 2015 
in oraşul Câmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpen¡Judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
data de 09.10.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului
Cîmpeni,

Având în  v e d e re :
■raportul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
■expunerea de motive a primarului oraşului Gmpeni Primarul oraşului CîmpeniJud.Alba,
■referatul nr.15186/07.10.2015 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului,
-prevederile art.36 alin.2 lit.b şi d, din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale,republicată.

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 :

AR T .l ¡Modifică anexa nr.4 la HCL NR.8/2015 de aprobare a lucrărilor de reparaţii 
propuse a se realiza în anul 2015 in oraşul Gmpeni,conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul,Viceprimarul oraşului Gmpeni,comp.ADPP şi serv.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 12 voturi valabil 

exprimate,ca re reprezintă 86 % din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi).

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

SERV.FINANCIAR CONT. 
Comp.achiziţii 

Afişier

R.C./R.C., 9 EX ,1 AN EXĂ



JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LO CAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea programului anual -2015 al achiziţiilor publice

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară 
la data de 09.10.2015,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 Primarul oraşului Gmpeni,jud.Alba,
-referatul nr. 15263/08.10.2015 al comp.achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului,
-prevederile HG 925/2006,cu modificările şi completările ulterioare,

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.l:Aprobă modificarea programului anual -2015 al achiziţiilor publice conform anexei 
are face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
oraşului Cîmpeni, comp.achiziţii publice ,comp.ADPP şi serv.financiar contab. 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,care reprezintă 86 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar 
Comp.ADPP 
Comp.achiziţii 
Serv.fin.contab.

Cîmpeni,09.10.2015 
R.C./R.C.10ex.,l ANEXĂ



f i i

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

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea cotizaţiei oraşului Ctmpeni la Asociaţia de dezvoltare 
Intercomunitară "Salubris " Alba ,1a care oraşul Cîmpeni este membru asociat

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data 
de 30.10.2015 ,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. 14199/08.10.2015 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al
primarului,
-art.ll lit.b din Statutul Asociaţiei
•în baza art.12 a l.l şi art.36 al.2 lit.b 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:Aprobă cotizaţia oraşului Gmpeni aferentă anului 2015 ,1a Asociaţia de 
Dezvoltare intercomunitară "Salubris," Alba ,în cuantum de 1800 lei.

ART.2Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul oraşului Gmpeni,serv.financiar,contabilitate,impozite şi taxe 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 100% din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar
Viceprimar

ADI „SALUBRIS" ALBA 
Serv.financiar contab. 
Comp.ADPP 
Afişier

NR.83
Cîmpeni,30.10.2015
R.C./R.Q9 ex



m

ROMANIA
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă fără plată pentru un m icrobuz marca OPEL 
MOVANO,către Şcoala gimnazială Cîmpeni

Consiliul local al oraşului C împeni,judeţul A lba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
30.10.20 1 5 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului C împeni,

Având în vedere:
•raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliu lu i local Cîmpeni 
•expunerea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni
•referatul nr.14036/23.09.2015 al com p.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
•prevederile art.36 al.1,2,6 şi art.124 din Legea 215/2001 a adm inistraţiei publice locale,republicate,cu 
modificările şi completările ulterioare
•prevederile HG 841/1995 cu modificările şi com pletările ulterioare 
•prevederile art.874 din Legea 287/2009 (noul Cod Civil) actualizată 
•prevederile OUG 115/2011
•procesul verbal de predare preluare nr.89/2015,înregistrat sub nr. 11521/2015,încheiat în tre MDRAP şi 
Oraşul Cîmpeni de transmitere fără plată a m icrobuzului OPEL MOVANO

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

ART.l: (1) Se aprobă transm iterea dreptului de folosinţă fără plată către, unitatea de învăţăm ânt 
Şcoala gimnazială Cîmpeni,a m icrobuzului ce aparţine domeniu lu i privat al oraşului Cîmpeni şi adm inistrat 
de Consiliul local Cîmpeni,microbuz având următoarele caracteristici:
• microbuz marca OPEL MOVANO, an fabricaţie 2015 ,serie motor CO 38453, serie şasiu 
WOLW34VEFB079860, valoare inventar 109.279,96 lei ,nr.inventar 4020.

(2)Microbuzul care se dă în folosinţă fără plată va fi utilizat de către Şcoala g imnazială Cîmpeni
ART.2: Durata dreptului de folosinţă fără plată ,de către Şcoala g imnazia lă Cîmpeni a bunului 

menţionat la art.l este de cinci ani cu drept de prelungire cu acordul părţilor.
ART.3: Se interzice beneficiarului (Şcoala g imnazială Cîm peni),sub sancţiunea încetării de îndată a 

folosinţei fără plată ,a utilizării m icrobuzului în alte scopuri decât cele prevăzute în procesul verbal de 
predare preluare nr.89/2015,înregistrat sub nr. 11521/2015,încheiat între MDRAP şi O raşul C îm peni,anexă la 
prezentul proiect de hotărâre.

ART.4: Preda rea primirea m icrobuzului se face pe bază de proces verbal de predare prim ire.
ART.5:Unitatea şcolară menţionată are obligaţia raportării către Unitatea adm in istrativ teritorială 

până la data de 31 decembrie a fiecărui an în care a utilizat m icrobuzul,a datelor privind numărul de elevi 
transportaţi şi a numărului de kilometri rulaţi,în anul respectiv.

ART.6: Cu aducerea la îndeplin ire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului 
Cîmpeni,comp.ADPP ,serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specia litate al primarului.

ART.7:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.8:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil

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

Prezenta se comunică:Instit.Prefect 
Primar 

Viceprimar 
Comp.ADPP 
Serv.financiar contab. 

Şcoala gimnazială Gmpeni

H O T Ă R Ă Ş T E :

NR.84
Cîmpeni,30J0 2 0 1 5
R.C./R.C.;9 EX



JUDEJUL ALBA  
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea ANEXEI NR.2 din HCL nr.14 /2015 ,modificată prin HCL 70/2015,de 
aprobare a organigramei,statului de funcţii şi numărul de personal ai aparatului de 
specialitate al primarului şi al serviciilor publice,pentru anul 2015 la nivelul oraşului 
rimpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de
30.10.2015 ,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 nr.16058/22.10.2015 al comp.personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

•prevederile art. 107 al.2 lit.b din Legea nr.l88/1999,republicată,
•prevederile art.36 alin.3 lit.b 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.l: ANEXA NR.2 din HCL nr.14 /2015 ,modificată prin HCL 70/2015,de aprobare a
organigramei,statului de funcţii şi numărul de personal al aparatului de specialitate al primarului şi al 
serviciilor publice,pentru anul 2015 la nivelul oraşului Cîmpeni,se modifică aceasta având forma 
cuprinsă în anexa la prezenta hotărâre.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
oraşului Cîmpeni, viceprimarul, 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 14 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. 
ANFP
Comp.personal
Afişier

R.C./R.C.,9 e x , l  A N E X Ă



ROMANIA
JUDEfUL ALBA 
ORAŞUL CÍMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anul 2015

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 30.10.2015,luând în
dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în v ed e re :
•raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
■expunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba

-raportul de specialitate nr.16186 /27.10.2015 al serviciului financiar contabilitate,impozite şi taxe şi referatul 
nr.16004/22.10.2015 al comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului
•prevederile art.19 alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale Legea nr.500/2002 ,privind finanţele
publice, cu modificările şi completările ulterioare,coroborat cu prevederile Legii 186/2014 -Legea bugetului de stat pe anul 
2015,
•prevederile art.41 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale 
•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,

ART.UNIC:Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Gmpeni pe anul 2015 şi,în consecinţă HCL NR. 15/2015 cu 
modificările şi completările ulterioare ,se rectifică după cum urmează:

1. ART.l din HCL 15/2015 se modifică şi va avea următorul conţinut:
-ART.l'. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Cîmpeni , pe anul 2015 ,pe secţiuni , capitole , subcapitole , 
paragrafe,titluri,articole şi alineate cf.anexei 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

2. ART.2 din HCL 15/2015 se modifică şi va avea următorul conţinut:
,ART.2:Aprobă bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,pe 
anul 2015 pe secţiuni , capitole , subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate ,conform anexei 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre."

3. ART.3 din HCL 15/2015,se modifică şi va avea următorul cuprins:
»ART.3: Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015 cu finanţare parţială sau integrală de la buget",conform 

anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre"
4. ART.4 din HCL 15/2015,se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART.4:Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii publice ale instituţiilor publice şi activităţi finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii pe anul 2015 ,conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

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

6. Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
/.Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 100 % 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.
Comp.investiţii
Afişier

NR.86
Cîmpeni,34.10.2015
R.C./R.C.,11 ex ,4  A N E X E

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
DL.C0NS. FORTUNA NICOLA



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

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul oraşului Cîmpeni în anul 
2016

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară 
la data de 09.11.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului 
Cîmpeni,

Având în  v e d e r e :
•raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
•expunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
•raportul nr.14176/25.09.2015 al Serviciului financiar contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului
•prevederile art.36 alin.2 lit.b şi alin.4 lit. c din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
tocate,republicată,
•prevederile Titlului IX din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
•art.16 al.2 şi art.30 din L.273/2006 privind finanţele publice locale,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 :

ART.l: Se aprobă impozitele şi taxele locale la nivelul oraşului Cîmpeni în anul 
2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul oraşului Cîmpeni ,Serv.financiar contab, comp. de specialitate din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului şi serviciile publice din subordinea Consiliului local C îm peni. 

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

exprimate,care reprezintă 79 % din numărul consilierilor în funcţie( 85 % din numărul 
consilierilor 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



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎM PENI 
CONSILIUL LO CAL

HOTĂRÂRE
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică
extraordinară la data de 02.12.2015 

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

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

ART.l:Alege ca preşedinte de şedinţă,pe perioada a trei şedinţe ale 
Consiliului local al oraşului Gmpeni ,pe dl.cons.CHIRILA MIRCEA.

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

fiabil exprimate,care reprezintă 86 % din numărul consilierilor în funcţie (93 % 
din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect

H O T Â R Ă Ş T E :

Primar
Afişier

PREŞ
DL.CONS.

1,88
Gmpeni ,02.12.2015 
R.C./R.C. 5 ex.

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



MIA
|;.OE]DL ALBA 

JLCÎMPENI 
SILIUL LO C A L

HOTARARE
lovind aprobarea Regulamentului de circulaţie rutieră ,pietonală şl parcarea autovehiculelor 
|-oraşul Cîmpenl

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
ordinară la data de 02.12.2015 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de 

lunarul oraşului Cîmpeni,
Având în vedere:

I-aportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
«punerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni

I-referatul nr.13251/14.10.2015 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate 
primarului Regulamentul avizat de IPJ ALBA-Pol.rutieră Cîmpeni

v̂ederile art.128 a l. l lit b,c,d din OUG 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice 
publicată ,cu modif. şi complet.ulterioare ,OG 2/2001,cu modif.şi complet, 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 :

ART.l: Se aprobă Regulamentul de circulaţie rutieră ,pietonală şi parcarea 
Uitovehiculelor în oraşul Cîmpeni ,conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
I fere.

ART.2: Prevederile OG 2/2001 ,privind regimul juridic al contravenţiilor ,cu 
iTOdificările şi completările ulterioare ,privitoare la constatarea ,aplicarea sancţiunii ,plata 
Ijiîncasarea amenzii şi la căile de atac se aplică şi contravenţiilor stabilite în prezenta 
•otarâre.

ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
;rimarul oraşului Cîmpeni,Poliţia oraşului Cîmpeni .

ART.4:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile 

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

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar 
Viceprimar 
Comp.ADPP 
Poliţia or.Cîmpeni 
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
DL.CONS.CHÎRILĂ MIRCEA

NR.89
Cîmpeni,02.12.2015
RX./R.C.,8 ex .

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



UOEIUL ALBA
:«aşul c î m p e n i

CONSILIUL L O C A L

HOTĂRÂRE
Ifod aprobarea planului de amenajare al parcărilor din oraşul Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
»dinari la data de 02.12.2015 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de 
tarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
«punerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
Ceratul nr.13251/08.10.2015 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate 
î primarului ,planul de amenajare al parcărilor din oraşul Cîmpeni avizat de IPJ ALBA 
¡̂.rutieră Cîmpeni

«vederile art.36 al.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale ,coroborat cu 
jrevederile art.23 al.4 ,art.24 a l. l din HG 955/2004 

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 planul de amenajare al parcărilor din oraşul Cîmpeni,conform anexei 
face parte integrantă din prezenta hotărâre .
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Amarul oraşului Cîmpeni şi comp.ADPP 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 13 voturi favorabile 
I exprimate,care reprezintă 93% din numărul consilierilor în funcţie(100% din 
rul consilierilor prezenţi).

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

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

NR.90
Cimpeni,02.12.2015 
HC./R.C.,7 ex.



SOMANIA
JUDEŢUL ALBA 
1ŞUL CÎMPENI 
(DNSIUUL LOCAL

HOTĂRÂRE
%iod acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local Cîmpeni în Adunarea generală a

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
12,2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
Aportul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
«punerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
eratul nr.16604/25.11.2015 ,al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
ederile art.36 al.2 lit.e şi al.7 lit.c ,a r t . l l  a l. l şi 2 din Legea 215/01 a adm publ.locale,republicată, 

■prevederile art.16 al.2 lit.j şi art.20 al.3 şi art.21 a l. l din Statutul aprobat de AGA prin Hotărârea 
,4/2014

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

ART.l ¡Acordă mandat special dlui Andreş Ioan Călin-Primar al oraşului Cîmpeni,reprezentant în 
larea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară « APA ALBA » pentru a vota în numele şi 
:ama Consiliului local al oraşului Cîmpeni aprobarea primirii de noi membri în asociaţie.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
peni.
ART.3:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
ART.4: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.Prefectului
Primar
Viceprimar
ADI APA ALBA
Serv.financiar contab.
Comp.ADPP
Afişier

PREŞEDINT
DL.CONS.CHIR AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA

NR.91
Cîmpeni,02.12.2015
9ex.,



1ŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
3KJSIUUL LO CAL

foind modificarea 
loraşui Cîmpeni

HOTĂRÂRE
listei cu lucrările de reparaţii propuse a se realiza în anul 2015

Consiliul local al oraşului Cîmpen¡Judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
sîade 02.12.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului 
meni,

Având în  v e d e r e :
'¡portul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni
«punerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba
■eteratul nr.17814,17859/2015 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate
¡Primarului,
«denie 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 ¡Modifică anexa n r. l la HCL NR.8/2015 de aprobare a lucrărilor de reparaţii 
jopuse a se realiza în anul 2015 in oraşul Cîmpeni,conform anexei 1 care face parte integrantă 
?iprezenta hotărâre.

ART.2: Modifică anexa nr.2 la HCL NR.8/2015 de aprobare a lucrărilor de reparaţii 
jopuse a se realiza în anul 2015 in oraşul Cîmpeni,conform anexei 2 care face parte integrantă 
dnprezenta hotărâre.

ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
iarul,Viceprimarul oraşului Cîmpeni,comp.ADPP şi serv.financiar contabilitate din cadrul 
săratului 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 12 voturi valabil 

«primate,ca re reprezintă 86 % din numărul consilierilor în funcţie( 93 % din numărul
ralierilor prezenţi).

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

SERV.FINANCIAR CONT. 
Comp.achiziţii 

Afişier



IL CÎMPENI 
¡DNSIUUL LO CAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea listei cu lucrările de reparaţii propuse a se realiza în anul 2015 
n oraşul Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpen¡Judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
"Iade 02.12.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului 
ănpeni,

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

«punerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba 
eratul nr.17814,17859/2015 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate 
Primarului,

■prevederile art.36 alin.2 lit.b şi d, din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
ocale, 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 :Modifică anexa n r. l la HCL NR.8/2015 de aprobare a lucrărilor de reparaţii 
ropuse a se realiza în anul 2015 in oraşul Cîmpeni,conform anexei 1 care face parte integrantă 
jmprezenta hotărâre.

ART.2: Modifică anexa nr.2 la HCL NR.8/2015 de aprobare a lucrărilor de reparaţii 
.Topusea se realiza în anul 2015 in oraşul Cîmpeni,conform anexei 2 care face parte integrantă 
Ai prezenta hotărâre.

ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
inarul,Viceprimarul oraşului Cîmpeni,comp.ADPP şi serv.financiar contabilitate din cadrul 
iparatului 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 12 voturi valabil 

»primate,care reprezintă 86 % din numărul consilierilor în funcţie( 93 % din numărul
consilierilor prezenţi).

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

SERV.FINANCIAR CONT. 
Comp.achiziţii 

Afişier



HOTARARE
privind aprobarea lucrărilor de reparaţii propuse a se realiza în anul 2015 in oraşul

Cmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data 
|je 12,02.201 5 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

I Având în  v e d e r e :
■aportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
■ «punerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
■Aferatul nr.1496/04.02.2015 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al 

II barului,
II-prevederile art.36 alin.2 lit.b şi d, din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
■cale,republicată.

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

ART.l: Aprobă lucrările de reparaţii propuse a se realiza în anul 2015 în oraşul 
Cîmpeni,conform anexelor 1,2,3,4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
'rimarul,Viceprimarul oraşului Cîmpeni,comp.ADPP şi serv.financiar contabilitate din cadrul 
¡paratului 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 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

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

SERV.FINANCIAR CONT.
Afişier

RĂDAC

AVIZAT
SECRETAR

CRISTINA

NR.8
Cîmpeni,12.02.2015
R.C./R.C.,8 EX  ,4  a n e x e



mm
I dEJUL ALBA 
■SAŞUL CÎMPENI 
I lS IU U L  LO CAL

HOTĂRÂRE

U i

p r iv in d  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Spitalul de Boli Cronice

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
¿a de O2.12.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

* Având în  v e d e r e :
aportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
opunerea de motive a primarului oraşului Gmpeni Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba,
•raportul nr.17584/26.11.2015 al viceprimarului oraşului Cîmpeni 
?jresa nr.2313/2015 a Spitalului de Boli cronice Cîmpeni
Ordinul nr.1389/2009 a MS privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli cronice 
jpeni
t e  nr.XI/A/67506/RL/4001/2011 a MS privind avizarea modificării structurii organizatorice a 
stalului de Boli Cronice Cîmpeni
t e  nr.XI/A/23083/CV/506/2012 a MS privind avizarea completării structurii organizatorice a 
.stalului de Boli Cronice Cîmpeni
■adresa nr.XI/A/AP/444/EN/4397/2013 a MS privind avizarea modificării structurii organizatorice a 
Spitalului de Boli Cronice Cîmpeni
t e  nr.XI/A/AP/42916/EN/7328/2013 a MS privind avizarea modificării structurii organizatorice a 
Spitalului de Boli Cronice Cîmpeni
t e  nr.XI/A/13497/NB/558/2014 a MS privind avizarea completării structurii organizatorice a 
Spitalului de Boli cronice Cîmpeni
•prevederile art.174 al.3 şi al.5 din Legea 95/2006,cu modificările şi completările ulterioare 
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,

ART.l:Aprobă organigrama şi statul de funcţii la Spitalul de Boli Cronice Cîmpeni conform 
anexelor nr.l şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul de 
iCronice Cîmpeni

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

dmpeni

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar
Viceprimar

Spitalul de Boli Cronice Gmpeni
Serv.financiar contab. 

Comp. personal 
Afişier

RĂDAC CRISTINA



DDEJUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
1SIUUL LOCAL

HOTĂRÂRE
“nvind stabilirea normativului propriu de carburant pentru funcţionarea 
NJtoutilitarelor din dotare

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
bade 02.12.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului 

Ipipeni,
Având în v e d e re :

Importul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
punerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
cferatul nr.17790/27.11.2015 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
«derileart.l al.5 din OG 80/2001 cu modificările şi completările ulterioare 

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: Aprobă normativul propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanţi 
Ftruautoutilitarele din dotare:
UuAB72MOT 130 L/LUNĂ 
MjuAB 75 CLC 130 L/LUNĂ
I ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Amarul oraşului Gmpeni ,comp.ADPP şi Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de 
ratialitate al primarului.
I ART.3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.

ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi favorabile valabil 
Mate,care reprezintă 65 % din numărul consilierilor în funcţie(70 % din numărul
¿'ralierilor prezenţi).

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

Serv.financiar contab.
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

'in
■peni,0 2 .1 2 .2 0 1 5  

!,C,/R.C.,8 ex.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA 
DLCONS.CHÎRILĂMIRCE



[MANIA
ÎHEJULALBA 
JAŞUL CÎMPENI 
IM U L  LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea unui contract de sponsorizare

Consiliul local al oraşului C îm peni,judeţu l A lba,întrun it în şedinţă publică extraordinară la data de 
.2015 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre in iţiat de Primarul oraşului C împeni,
Având în vedere:

iottulfavorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliu lu i local C împeni 
nerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni

nr,8265/29,10.20 1 5 a Spitalu lu i orăşenesc C îm peni,însoţită de contractul de sponsorizare 
1/2015 modificat prin actul adiţional nr.1/2015

de specialitate nr. 16958/25.11.2015 al serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de 
litate al primarului
firile art.l a l.l şi 2 şi art.4 a l . l  lit.b din Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea cu m odificările şi 
“rile ulterioare,
il.l din Legea 273/2006 privind finanţele publice 

Şal Îşi 2 din Legea 215/2001 ,a adm inistraţie i publice locale,republicate, 
in baza art.45 al.2 din Legea 215/2001 a adm inistraţie i publice locale,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l: Aprobă contractul de sponsorizare nr.1201/2015 ,m odificat prin actul adiţional 
2.11.2015 de la SC TRANSAVIA SA la Spitalul orăşenesc Cîmpeni ,în calitate de beneficiar al 

7ii,în valoare de 50.000 lei,sumă care se pune la dispoziţia beneficiarului în condiţiile 
ctuale stabilite de sponsor.
ATL2: Consiliul local C îm peni,acceptă venitul din sponsorizări şi destinaţia bunurilor ce vor fi 

ăte,în valoare de 50.000 lei ,conform  obiectului contractului stabilit de sponsor în co laborare cu 
prevăzut la art.II pct.2.2 din actul adiţional n r . l la contractul de sponsorizare nr.1201/2015. 

ART.3:Cu aducerea la îndeplin ire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
i, Serviciul financiar,contabilitate ,com p.investiţii din cadrul aparatului de specia litate al primarului şi 
Iorăşenesc Cîmpeni.
ARL4:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil
ate,care reprezintă 93% din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul consilierilor

Prezenta se com unică:Instit,Prefectulu i
Primar
V iceprim ar

Serv.financiar contab.
Comp.investiţii 

Spitalul orăşenesc Cîmpeni 
A fişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

55
peni,0 2 .1 2 .2 0 1 5
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ÎWANIA
KDEJULALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
OTUUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
Privind rectificarea  b ug etu lu i o raşu lu i C îm p en i pe anul 2015

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 02.12.2015,luând în 
jssatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,

Având în vedere:
opcrtulfavorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
« rea de motive a primarului oraşului Gmpeni
-raportul de specialitate nr. 16728 /27.11.2015 al serviciului financiar contabilitate,impozite şi taxe şi referatul
7,17701/25.11.2015 al comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului
revederile art.19 alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale Legea nr.500/2002 ,privind finanţele 
Bice, cu modificările şi completările ulterioare,coroborat cu prevederile Legii 186/2014 -Legea bugetului de stat pe anul 
315,
•wederile art.41 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale 
revederile art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 

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

ART.UNIC:Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Gmpeni pe anul 2015 şi,în consecinţă HCL NR.15/2015 cu 
rodificările şi completările ulterioare ,se rectifică după cum urmează:

1. ART.l din HCL 15/2015 se modifică şi va avea următorul conţinut:
■ART.l: Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Gmpeni , pe anul 2015 ,pe secţiuni , capitole , subcapitole , 
agrafe,titluri,articole şi alineate cf.anexei 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

2. ART.2 din HCL 15/2015 se modifică şi va avea următorul conţinut:
ART.2:Aprobă bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,pe 
nil 2015 pe secţiuni , capitole , subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate ,conform anexei 2, care face parte 
r&rantă din prezenta hotărâre."

3. ART.3 din HCL 15/2015,se modifică şi va avea următorul cuprins:
ART.3: Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015 cu finanţare parţială sau integrală de la buget",conform 

meinr,3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre"
4. ART.4 din HCL 15/2015,se modifică şi va avea următorul cuprins:
ART.4:Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii publice ale instituţiilor publice şi activităţi finanţate integral sau parţial 

ii venituri proprii pe anul 2015 ,conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre."
5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Gmpeni, , 

arv.finandar, contabilitate,impozite şi taxe şi comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
6. Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
/.Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 58 % din 

umărul consilierilor în funcţie ( 62 % din numărul consilierilor prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar
Viceprimar
Serv.financiar contab. 
Comp.investiţii 
Comp.achiziţii 
Comp.juridic 
Afişier

Gmpeni,02.12.2015
LC./R.C..11 ex,4 ANEXE



IA
LALBA 
LCÎMPENI 
QUL LOCAL

HOTĂRÂRE

I local pe anul 2015,cuplurilor din oraşul Cîmpeni care au împlinit 50 de ani de 
orie neîntreruptă ,1a data depunerii cererii

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
de 11.12.2015,lu â n d  în d e zb a te r e  p ro iec tu l d e  h o tă râre  in iţia t d e  Primarul oraşulu i
Având în vedere:
I favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
:reade motive a primarului oraşului Gmpeni Primarul oraşului Gmpeni,

•referatul nr.3/864/04.12.2015 al comp.stare civilă prin care se propune acordarea 
ei de aur şi a unui premiu în valoare netă de 600 lei din bugetul local pe anul 2015, celor 

cupluri din oraşul Gmpeni care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă ,1a data 
r erii cererii.

rile 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 ,

ART.l:Se aprobă acordarea diplomei de aur şi a unui premiu în valoare netă de 600 lei 
bugetul local pe anul 2015, celor 4 cupluri din oraşul Gmpeni care au împlinit 50 de ani de 
orie neîntreruptă ,1a data depunerii cererii.
Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Acordarea diplomelor se va face la şedinţele consiliului local ,într-un cadru festiv.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

ml oraşului Gmpeni şi Serviciul financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 
Primarului.

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se corn un ică:Instit. Prefect 
Primar

Serv.financiar contab 
Stare civilă-SPCLEP 

Afişier

1111,97
Cimpeni, 11.12.2015
HC/R.C.,7 EX,1 A N E X Ă

PRE
DL.C0NS.CI



HOTARARE
aprobarea organizării reţelei şcolare de pe raza oraşului Cîmpeni pentru anul

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
11.12.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului

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

‘a de motive a primarului oraşului Cîmpeni Primarul oraşului Gmpeni, 
lnr.17985/04.12.2015 al comp.cabinet primar

nr.238/2015 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba 
rile art.19 al.4 şi art.61 din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale ,

Icrileart.36 al.6 lit.a pct 1 din L.215/2001 a adm.publice locale,republicate,
Inbaza art.45 a l. l din Legea 215/2001 a adm.publice locale,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.l: Se aprobă organizarea reţelei şcolare de pe raza oraşului Gmpeni pentru anul 

,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
ni oraşului Gmpeni , Serviciul financiar,contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 

ji şi instituţiile de învăţământ de pe raza oraşului Gmpeni 
ART.3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile valabil 
te,care reprezintă 72% din numărul consilierilor în funcţie ( 77 % din numărul 
lor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar

Serv.financiar contab.
ISJ ALBA

Colegiul naţional Avram Iancu Gmpeni 
Şcoala gimnazială Gmpeni 
Liceul tehnologic silvic Gmpeni 

Grădiniţa cu program prelungit „PITICOT 
Afişier



ROMÂNIA 
, JUDEŢUL A LB A  
\ ORAŞUL C ÎM PE N I 
R CONSILIUL L O C A L

HOTĂRÂRE
1 tivind propuneri de atribuire teren conform Legii 18/91,republicată ,cu modif. şi com plet ulterioare

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

ll,tt.2015,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 Primarul oraşului Cîmpeni,
Ceratul nr.18086/04.12.2015 al comp.investiţii 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 :

ART.l.’Se propune Prefectului judeţului Alba,emiterea ordinului de atribuire a terenului -cota de 
joprietate de 16/270 părţi din terenul în suprafaţă de 270 mp înscris în CF 71434 Cîmpeni,nr.top.295/7 
‘oaie individuală CF 71434 -C1-U14 Cîmpeni nr.top.295/7/VIII,imobil situat în oraşul Cîmpeni,str.Horea 
f.47 bl.45 B eţj.l ap.8 , numitei BOLD SANDA MARIA ,domiciliată în oraşul Cîmpeni, str.Horea nr.47 
: 45 B eţj.l ap.8,jud.Alba.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează secretarul 

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

•«primate,ca re reprezintă 93 % din numărul consilierilor în funcţie( 100% din numărul consilierilor 
yezenţi).

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

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

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

w

KR.99
imperii, 11.12.2015
RL/R.C.,8 EX



¿MÂNIA 
DEJUL ALBA 
.̂ AŞUL CÎMPENI 
1SILIUL LO C A L

[ HOTĂRÂRE
%ind acordarea unor facilităţi fiscale potrivit OUG 44/2015

Consiliul local al oraşului Cîmpen¡Judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară 
roata de 11.12.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului 
jmpeni,

Având în  v e d e re :
aportul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
«punerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni Primarul oraşului Cîmpeni 
■•aportul nr.17693/24.11.2015 al Serviciului financiar contabilitate din cadrul aparatului de 
palitate al primarului
revederile art.36 alin.2 lit.b şi alin.4 lit. c din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
oale, republicată,
art.5 alin.l lit.a şi art.27 din L.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi 
axnpletările ulterioare
revederile art.12 din OUG 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale

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 aplicarea OUG NR.44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale. 
ART.2:Se aprobă anularea majorărilor de întârziere în cotă de 73,3 % pentru plata 

idila31.03.2016 a obligaţiilor de plată principale restante la 30.09.2015 invclusiv.
ART.3: Se aprobă procedura de acordare a anulării cotei de 73,3% din majorările de 

fere datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante către 
f e l  local,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
'"nmarul oraşului Cîmpeni şi Serv.financiar contab, IT din cadrul aparatului de specialitate al 
ilarului

ART.5:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ART.6:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile valabil 

«primate,care reprezintă 79 % din numărul consilierilor în funcţie( 85 % din numărul 
millerilor prezenţi).

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar
Viceprimar
Secretar

Serv. Financ.contab.

PREŞEDINTE 
DL.CONS.CHII

NR.IOO
Cîmpeni,11.12.2015
8ex,l anexa

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



HOTĂRÂRE

PREŞEDINTE Ş E D I N  
Q NS.CH IR ILÂ  M I R C E i

ART.l :Modifică anexa nr.4 la HCL NR.8/2015 de aprobare a lucrărilor de reparaţii 
ipusease realiza în anul 2015 in oraşul Cîmpeni,conform anexei care face parte integrantă din 
-ienta hotărâre.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
arul,ViceprimaruI oraşului Cîmpeni,comp.ADPP şi serv.financiar contabilitate din cadrul 
atului 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 valabil

»primate,care reprezintă 86% din numărul consilierilor în funcţie( 93 % din numărul
ar prezenţi).

Prezenta se corn unică.Tnstit. Prefect 
Primar 
Viceprimar 
Comp.ADPP

SERV.FINANCIAR CONT. 
Comp. achiziţii 

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

listei cu lucrările de reparaţii propuse a se realiza în anul 2015

nerea

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
U.12.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului

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

de motive a primarului oraşului Cîmpeni Primarul oraşului Cîmpeni 
nr.18322/09.12.2015 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate 
ilui,

lerile art.36 alin.2 lit.b şi d, din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
fe,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 :

NR.101
Cîmpeni,11.12.2015
R.C./R.C., 9 EX ,1 AN EXĂ

’rivind modificarea 
»Naşul Cîmpeni



r

DEJUL ALBA 
1ŞUL CÎMPENI

C onsiliul local

HOTARARE
Jn'vind aprobarea nivelului chiriilor la spaţiile şi terenurile Consiliului local pe anul

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
latraordinară la data de 11.12.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre

Aflat de Primarul oraşului Cîmpeni,
Având în vedere:

•raportul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
«punerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
referatul nr.18302/08.12.2015 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de 
ipecialitate al Primarului
•prevederile art.36 alin.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
ocale,republicată,

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l: Aprobă cuantumul chiriilor la spaţiile şi terenurile Consiliului local 
o anul 2016 ,1a nivelul anului 2015 la care se aplică coeficientul de inflaţie aferent 

Ji 2015.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează primarul oraşului Gmpeni,comp.ADPP,serv.financiar contabilitate din 
I aparatului de specialitate al primarului.

ART.3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei
îri.

ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi 
favorabile valabil exprimate,care reprezintă 93 % din numărul consilierilor în 
funcţie (100 % din numărul consilierilor prezenţi)

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

Serv.financiar contab.
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢA N i 
DL.CONS.CHÎRILĂ MIRCEÁ;

NR.102
Cîmpeni,11.12.2015
R.C./R.C.,8 EX.

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

t/

m



EJUL ALBA
U C ÎM P E N I
ILIUL LO CAL

HOTĂRÂRE
mú modificarea programului anual -2015 al achiziţiilor publice

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
lordinară la data de 11.12.2015,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat 
Primarul oraşului Gmpeni,

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

unerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
nr. 18346/09.12.2015 al comp.achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al
i/

ederile 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 :

ART.l:Aprobă modificarea programului anual -2015 al achiziţiilor publice conform anexei 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
VKU. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

ui Cîmpeni, comp.achiziţii publice ,comp.ADPP şi serv.financiar contab. din cadrul 
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 12 voturi favorabile valabil 

s,care reprezintă 86 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul
or prezenţi)

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



ROMÂNIA 
JUDEŢUL A LB A  
ORAŞUL C ÎM PEN I 
CONSILIUL LO CAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea sumei de 25000 lei din sponsorizări pentru organizarea 
Sărbătorii Pomului de Crăciun

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
data de 11.12.2015,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. 18109/04.12.2015 al D-lui Igna Cornel -salariat al Casei de Cultură "Avram 
lancu" Cîmpeni
•prevederile art.36 alin.2 lit.d ,alin.6 lit.a pct.4 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale,republicată

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: Se aprobă suma de 25.000 lei din sponsorizări pentru organizarea Sărbătorii 
Pomului de Crăciun în luna decembrie,conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
. ART.2Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
oraşului Cîmpeni,Serv.financiar contabilitate şi Casa de cultură "Avram lancu" 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,ca re reprezintă 86 % din numărul consilierilor în funcţie ( 93 % din numărul
consilierilor prezenţi)

Prezenta se corn unică cinstit. Prefectul ui
Primar
Viceprimar
Serv.financiar contab. 
Casa de cultură

PREŞEDINTĂ Ş E D IN Ţ Ă  
DL.CONS.CHIRILĂ

NR.104
Cîmpeni,11.12.2015
R.C./R.C.8 EX.

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



MANIA
DEJUL A LB A  
ŞUL C ÎM P E N I 

NSILIUL L O C A L

HOTĂRÂRE
n'nd aprobarea proiectului reţelei şcolare de pe raza oraşului Cîmpeni pentru anul

.1)16/2017

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
fa de 16.12.2015 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului 
mpeni.

Având în vedere:
ortul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
unerea de motive a Primarului oraşului Gmpeni 

ţferatul nr. 17770,18565,17809,17840,17619/14.12.2015 al comp.cabinet primar 
feele instituţiilor de învăţământ din oraşul Cîmpeni,înregistrate sub nr.
770,18565,17809,17840 /2015 
vederile OMEN NR.5556/2015 

.revederile art.36 al.6 lit.a pct 1 din L.215/2001 a adm.publice locale,republicate, 
în baza art.45 a l. l din Legea 215/2001 a adm.publice locale,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.l: Se aprobă proiectul reţelei şcolare de pe raza oraşului Gmpeni pentru anul 

116/2017 ,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează

Carul oraşului Gmpeni , Serviciul financiar,contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 
imarului şi instituţiile de învăţământ de pe raza oraşului Gmpeni 

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

)rimate,care reprezintă 93% din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
silierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar

Serv.financiar contab.
ISJ ALBA

Colegiul naţional Avram Iancu Gmpeni 
Şcoala gimnazială Gmpeni 
Liceul tehnologic silvic Gmpeni 

Grădiniţa cu program prelungit „PITICOT" 
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDI 
DL.CONS.

JR.105
npeni, 1 6 .1 2 .2 0 1 5

i.C./R.C.,12 EX.

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



■
HA

DEJUL ALBA
ttádMPENI
DNSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
tivind acordarea unui premiu la împlinirea vârstei de 99 ani

Consiliul local al oraşului Cîmpen¡Judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
!a de 16.12.2015 , luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului
peni.

Având în  v e d e r e :
rtul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
nerea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni

-referatul n r.3/1304/14.12.2015 al com p.stare civilă prin care se propune acordarea unui 
iu de 2500 lei la împlinirea vârstei de 99 ani dnei Briciu Maria 

erile art.36 a l.2 lit.d din Legea 215/2001 a adm inistraţiei publice locale repub lica tă , 
în baza art.45 a l.2 din Legea 215/2001 a adm inistraţie i publice locale repub lica tă ,

ART.l:Se aprobă acordarea unui prem iu în valoare netă de 2500 lei din bugetul local pe anul 2015 
lei BRICIU MARIA ,dom iciliată în oraşul C îm peni,M ihoieşti nr.45,la împlinirea vârstei de 99 ani. 

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
rul oraşului Cîmpeni şi Serviciul financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 

Primarului.
ART.3: Secreta rul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil

H O T Ă R Ă Ş T E :

Serv.financiar contab 
Stare civilă-SPCLEP

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

NR.106
[imperii, 16 .12.2015
i,C./R.C.,7 EX,



ALBA
QMPENI
[LOCAL

H O T Ă R Â R E
Privind re ctifica rea  b u g etu lu i o raşu lu i C îm p en i pe  anu l 2015

isiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 16.12.2015,luând în 
proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Arând în vedere:
favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
a de motive a primarului oraşului Cîmpeni Primarul oraşului Cîmpeni,jud.Alba
-raportul de specialitate nr. 18322/14.12.2015 al serviciului financiar contabilitate,impozite şi taxe din 

aparatului de specialitate al primarului
ie art.19 alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale Legea nr.500/2002 ,privind finanţele 

, cu modificările şi completările ulterioare,coroborat cu prevederile Legii 186/2014 -Legea bugetului de stat pe anul

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.UNIC:Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anul 2015 şi,în consecinţă HCL NR.15/2015 cu 
Ieşi completările ulterioare ,se rectifică după cum urmează: 

t ART.l din HCL 15/2015 se modifică şi va avea următorul conţinut:
,1; Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Cîmpeni , pe anul 2015 ,pe secţiuni , capitole , subcapitole , 

ri,articole şi alineate cf.anexei 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre."
I ART.2 din HCL 15/2015 se modifică şi va avea următorul conţinut:
,2:Aprobă bugetul centralizat al instituirilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii,pe 

pe secţiuni , capitole , subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate ,conform anexei 2, care face parte 
din prezenta hotărâre."

J Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Cîmpeni, serv.financiar, 
ate,impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

lt Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
¡.Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de voturi 13 favorabile valabil exprimate,care reprezintă 93 % din 
Iconsilierilor în funcţie (100 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar
Serv.financiar contab. 
Comp.achiziţii 
Comp.juridic 
Afişier
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fcMANIA 
JUDEŢUL ALBA  
ORAŞUL CÎM PEN I 
CONSILIUL LO CAL

HOTĂRÂRE
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică
extraordinară la data de 30.12.2015 

Având în vedere:
propunerea D-lui consilier Borteş Dan Gabriel
•prevederile art.35 alin.l din Legea 215/2001 a administraţiei publice
ocale,republicată

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

H O T Â 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.GIURGIU MARCEL OLIMPIU.

ART.2:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ART.3:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile 

alabll exprimate,care reprezintă 74 % din numărul consilierilor în funcţie (92 % 
in numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică cinstit.Prefect
Primar
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ

NR.108
Cîmpeni ,30.12.2015
R.C./R.C. 5 ex.



JL ALBA
LCÎMPENI
IUL LOCAL

HOTĂRÂRE
«daprobarea înfiinţării serviciului de iluminat public al oraşului Cîmpeni,a Regulamentului 
'ţiului de iluminat public şi al caietului de sarcini al serviciului.

Consiliul local al oraşului C îm peni,judeţul A lba,întrun it în şedinţă publică extraordinară la data de 
15,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
Ifavorabil al com isiilor de specia litate din cadrul Consiliu lu i local Cîmpeni 
ea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
lnr.11441/2015 al com p.ADPP din cadrul aparatu lu i de pecialitate al primarului 
,:ieart.l,2,5-8 din Legea 230/2006 a Serviciu lu i de ilum inat public,coroborat cu Legea 51/2006 a 
r comunitare de utilitati publice
rile art.36 a lin .2 lit.d,al.6 lit.a pct.14 din Legea 215/01 a adm inistraţie i publice locale,republicate, 
baza art.45 a lin . l din Legea 215/2001 a adm inistraţie i publice locale,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E  :

IRT.1: Aproba înfiinţarea serviciului de ilum inat public la nivelul oraşului Cîmpeni.
iRT.2:Aproba Regulamentul serviciului de ilum inat public al oraşului C îm peni,conform  anexei n r . l care
•parte Integranta din prezenta hotărâre.
(RT,3:Aproba caietul de sarcini al serviciu lu i de ilum inat public la nivelul oraşului C îm peni,conform  
iânr.2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
IRT.4:Cu aducerea la îndep lin ire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 

¡şicomp.ADPP din cadrul aparatu lu i de specia litate al primarului 
ART.5:Secretarul oraşului C împeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.6:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 
te,care reprezintă 86 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul consilierilor

1

Prezenta se com unică :Instit.Prefect 
Primar 
V iceprim ar

Serv.financiar contab.,IT  
ADPP 
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ AVIZAT



M 3»

ROMANIA 
JUDEŢUL A L B A  
ORAŞUL C ÍM P E N I 
CONSILIUL LO C A L

HOTARARE
Privind aprobarea datelor de organizare a târgurilor în anul 2016 în oraşul Cîmpeni

Consiliu l local al oraşu lu i C îm pen i,judeţu l A lba ,în trun it în şedinţă publică extraord inară la data de
30.12.2015 , luând în dezbatere proiectu l de hotărâre in iţiat de Prim arul oraşu lu i C îm pen i,

Având în vedere:
•raportul favorab il al com isie i de specia litate din cadru l Consiliu lu i local C îm peni 
•expunerea de m otive a prim aru lu i oraşu lu i C îm peni
•referatul n r.18655/15 .12.2015 al com partim entu lu i corp  contro l com ercia l ,au torizare ,transport public local din 
cadrul aparatu lu i de  specia lita te  al Prim arulu i,
•prevederile art.36  a lin .2 lit.d din Legea 215/2001 a adm in istraţie i publice loca le ,repub licată , 

în  baza art.45 a lin . l din Legea 215/2001 a adm in istra ţie i publice loca le ,repub licată ,

H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.l: Aprobă date le  de organ izare  a tâ rgu rilo r 

urmează:
de ţară în anul 2016 în oraşu l C îm peni,după cum

Nr.crt Felul târgului Data
1. Târg de ţară 13 februarie
1 u 20 martie
3. w 21 aprilie
4, u 21 mai
5. w 16 iunie
6. \\ 9 iulie
1, w 28 august
8, 1% 17 septembrie
9, u 15 octombrie
10. n 5 noiembrie
11. w 24 decembrie
12. Zi de piaţă Săptămânal vineri şi sâmbătă

A R T .2 :Cu aducerea la îndep lin ire  a p revederilo r prezente i hotărâri se în cred in ţează  Primarul oraşului 
Cîmpeni,comp.corp contro l com erc ia l,serv.financia r contab. IT .,p ieţe şi oboare.

ART.3:Secretaru l oraşu lu i C îm pen i va asigura public itatea prezentei hotărâri.
ART.4:Prezenta hotărâre a fo st adoptată cu un num ăr de 12 voturi favo rab ile  valabil exprim ate,care 

reprezintă 86 % din num ărul cons ilie rilo r în funcţie  ( 100 % din num ăru l cons ilie rilo r prezenţi)

Prezenta se com un ică  :Instit.Prefect 
P rim ar 
V iceprim ar

Com p.corp  contro l corn.
Serv.financia r contab .,IT  
Pieţe şi oboare 
ADPP

Consiliu l jude ţean  A lba 
A fiş ie r

PREŞEDINTE ŞEDINŢi 
DL. CONS. GIURGIU MAR'

NR.110 
Cîmpeni,30  
11 EX

AVIZAT 
SECRETAR 

RÂDAC CRISTINA



JUDEJUL ALBA 
' ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea ANEXEI NR.1 din HCL nr.14 /2015 ,modificată prin HCL
70/2015,HCL 85/2015,de aprobare a organigramei,statului de funcţii şi numărul de 
personal al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice,pentru anul 
2015 la nivelul oraşului Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de
30.12.2015 ,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 nr.19080/28.12.2015 al comp.personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

•prevederile art. 107 al.2 lit.b din Legea nr. 188/1999,republicată,
•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: ANEXA NR.ldin HCL nr.14 /2015 ,modificată prin HCL 70/2015 şi HCL 85/2015 ,de 
aprobare a organigramei,statului de funcţii şi numărul de personal al aparatului de specialitate al 
primarului şi al serviciilor publice,pentru anul 2015 la nivelul oraşului Cîmpeni,se modifică aceasta 
având forma cuprinsă în anexa 1 la prezenta hotărâre.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
oraşului Cîmpeni, viceprimarul, 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 86 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar

Serv.financiar contab. 
ANFP
Comp.personal


