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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de 
dezvoltare şi funcţionare ,la 31.12.2015, şi aprobarea utilizării excedentului bugetar al bugetului 
local,al activităţilor finanţate din venituri proprii ale oraşului Cîmpeni şi ale instituţiilor subordonate 
finanţate din venituri proprii ale oraşului Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
08.01.2016 ,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.146/05.01.2016 a serviciului financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
-prevederile Ordinului nr.4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 
bugetar al anului 2015
-art.57 al .5 din Ordinul 720/2014 al MFP,cu modif. si complet, ulterioare 
-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.l:Se aprobă acoperirea definitivă la data de 31.12.2015 astfel:
-din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare al bugetului local Sursa A ,al anului 2015 în sumă 
de 579.608,46 lei
-din excedentul bugetului Şc.gimnaziale Cîmpeni sursa E,instituţie finanţată din venituri proprii de subordonare 
locală oraşului Cîmpeni,a deficitului secţiunii de funcţionare a anului 2015,în sumă de 2.218,95 lei

ART.2 : Se aprobă utilizarea excedentului bugetar înregistrat la data de 31.12.2015 , in anul 2016 astfel: 
-excedentul bugetului local în sumă de 2.864.073,55 lei,pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a 
bugetului local,sursa A
- excedentul bugetului activităţior finanţate din venituri proprii de subordonare locală la data de 31.12.2015 in 
sumă de 398.305,07 lei, la sursa E,se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare,în acelaşi 
buget din care provin.

ART.3: Se aprobă utilizarea excedentului bugetar al instituţiilor finanţate din venituri proprii de 
subordonare locală Oraşului Cimpeni, înregistrat la data de 31.12.2015 , in anul 2016 pentru finanţarea cheltuielilor 
secţiunii de funcţionare astfel:

54.173,56 lei;
7.117,48 lei;

' 7.940,08 lei;
7.600,00 lei.

Primarul oraşului

-SPITAL ORAŞ CIMPENI cu suma de 
-SPITAL DE BOLI CRONICE cu suma de 
-GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT,,PITICOT"
-COLEGIUL NATIONAL „AVRAM IANCU" CÎMPENI

ART.4:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Cîmpeni,Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

ART.5:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.6: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.Prefectului 

Primar

NR.l
Cîmpeni,08.01.2016
R.C./R.C ,7 EX.
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi pentru lucrările de 
investiţii finanţate de MDRAP

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data 
de 18.01.2016 ,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. 1584/2016 a MDRAP
-referatul nr. 644/14.01.2016 al 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,L.227/2015 privind Codul fiscal.

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.lrSe aprobă indicatorii tehnico economici actualizaţi pentru obiectivul de
investiţii „Modernizare drum comunal DC 141 :DN 75 VALEA BISTRII-DEALUL CAPSEI de la 
km o,oo la km 3+400 m,Cîmpeni,jud.Alba,după cum urmează:
-Valoare ofertată iniţial 1.870.181,99 lei
-valoare decontată până la 31.12.2015 309.401,74 lei(TVA 24%)
-valoare executată şi nedecontată la 31.12.2015 116.076,75 lei (TVA 24%)
-valoare rest de executat 2016 1.398.100,16 lei (TVA 20%)
-valoare totală investiţie rest de executat conform deviz general 1.553.698 lei (TVA 20%) 

ART.2:Se aprobă indicatorii tehnico economici actualizaţi pentru obiectivul de
investiţii Reabilitare şi modernizare clădire Şcoală generală Cîmpeni-str.Transilvaniei 
nr.4,jud.Alba:
-Valoare ofertată iniţial 351.246 lei
-valoare decontată până la 31.12.2015 323.225,05 lei(TVA 24%)
-valoare rest de executat 2016 27.115,81 lei (TVA 20%)
-valoare totală investiţie rest de executat conform deviz general 30765,81 lei (cu TVA 20 %) 

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

ART.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,ca re reprezintă 79 % din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din 
numărul consilierilor prezenţi).

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

SERV.FINANCIAR CONT.*
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ



HOTĂRÂRE
privind respingerea concesionării serviciului de iluminat public al oraşului Cîmpeni 
prin gestiune delegata.

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
data de 18.01.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului 
Cîmpeni,

Având în vedere:
-raportul nefavorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
-expunerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
-referatul nr.694/2016 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
-prevederile Legii 230/2006 Legea serviciului de iluminat public 
-HCL 109/2015
-Legea 51/2006,cu modificările ulterioare 
-HG 71/2007
-prevederile art.36 al.2 lit.c şi d,al.6 Iit.a,pct.l4 din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale,republicate.

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

- JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL CÎM PENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l:Respinge studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea variantei
optime de gestiune a Serviciului de iluminat public al oraşului Gmpeni,conform anexei nr.l.

ART.2: Respinge concesionarea serviciului de iluminat public al oraşului Gmpeni prin 
gestiune delegată.

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

_ART\4:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi valabil exprimate,care 

reprezintă 79 % din numărul consilierilor în funcţie ( 1 0 0  % din numărul consilierilor prezenţi)
Prezenta se comunică :Instit.Prefect 

Primar 
Viceprimar

Serv.financiar contab.,IT 
ADPP

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
Afişier

AVIZAT

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA

DL. CONS.

f «
Cîmpeni,18.01.2016 
8 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 
ordinară la data de 02.02.2016 

Având în vedere:
-propunerea D-lui consilier Donea Traian
-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:Aleae ca preşedinte de şedinţă,pe perioada a trei şedinţe ale 
Consiliului local al oraşului Cîmpeni ,pe dl.cons.GAIŢA VIRGIL LUCIAN

ART.2 :Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ART.3: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.Prefect
Primar
Afişier

NR.4
Gmpeni ,02.02.2016
R.C./R.C. 5 ex.



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 
pentru anul 2016 la nivelul oraşului Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la 
data de 02.02.2016 ,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.920/19.01.2016 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 2016 un număr de 50 
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 10 voturi favorabile 

valabil exprimate,care reprezintă 71,43 % din numărul consilierilor în funcţie ( 71,43 % 
din numărul consilierilor prezenţi)

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

Serv.financiar contab. 
Afişier

NR.5
Cîmpeni,02.02.2016
R.C./R.C.,8 EX.



ROMÂNIA
JUDEŢUL A LB A
ORAŞUL CÎMPENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea organigramei,statul de funcţii şi numărul de personal al aparatului 
de specialitate al primarului şi al serviciilor publice,pentru anul 2016 la nivelul oraşului 
Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de
02.02.2016 ,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. 1046/22.01.2016 al comp.personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
-adresa nr.5267/G/SJ/2015 şi adresa nr.l725/G/SC/2016 a Instituţiei Prefectului -jud.Alba 
-prevederile OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale,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 loca le, republicată,

ART.l:Se aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului,compartimentelor 
şi serviciilor şi organigrama ,pentru anul 2016,conform anexelor 1-12,care fac parte integrantă din

I 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)

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar
Viceprimar

Serv.financiar contab.
Comp. personal 
Afişier

i
NR.6
Cîmpeni,02.02.2016
R.C./R.C.,8 ex,12  A N E X E



ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind aprobarea planului de ocupare al funcţiilor publice la nivelul oraşului Cfmpeni 
pentru anul 2016

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de
02.02.2016 ,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.1425/27.01.2016 al comp.personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

-prevederile art.23 din L.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici,republicată,
-prevederile Ordinului nr.7660/2006 al Preşedintelui ANFP

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 , planul de ocupare al funcţiilor publice la nivelul oraşului Cîmpeni pentru 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, contabilitate,impozite şi taxe,comp.personal, din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului.

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

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

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului

PREŞEDINTE ŞEDINŢA 
DL.CONS.JQÂIŢA! VIRGIL

NR.7
Cîmpeni,02.02.2016 
R.C./R.C.,9 ex,l ANEXĂ

Primar
Viceprimar

Serv.financiar contab. 
Comp. personal 
ANFP 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

1

HOTĂRÂRE
Privind constituirea parteneriatului între oraşul Cîmpeni prin Consiliul local şi 
Asociaţia Filantropia ortodoxă filiala Cîmpeni în vederea susţinerii funcţionării 
serviciului social de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu în oraşul 
Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la 
data de 02.02.2016 ,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.4/21.01.2016 a Asociaţiei Filantropia Ortodoxă filiala Cîmpeni
-referatul nr.1079/27.01.2016 al compartimentului asistenţă socială 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 ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l: Se aprobă constituirea parteneriatului între oraşul Cîmpeni prin Consiliul local 
şi Asociaţia Filantropia ortodoxă filiala Cîmpeni în vederea susţinerii funcţionării serviciului 

i social de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu în oraşul Cîmpeni,conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2: împuterniceşte Primarul oraşului Cîmpeni-dl.Andreş Ioan Călin pentru a semna 
parteneriatul şi a reprezenta interesele Consiliului local Cîmpeni în parteneriat.

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

ARL4:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5: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.asistenţă soc.

Asociaţia Filantropia ortodoxă filiala Cîmpeni 
Serv.financiar contab.

AFIŞIER

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

R.C./R.C.,9 EX,1 ANEXA
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea cotizaţiei oraşului Cîmpeni pentru anul 2016, la Asociaţia de dezvoltare 
Intercomunitară "Salubritate Apuseni " Cîmpeni,la care oraşul Cîmpeni este membru 
asociat

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
02.02.20 16 ,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.1264/26.01.2016 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 loca le, 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 2016 ,în cuantum de 5272 
lei.

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 şi comp.ADPP.
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 92,86 % din numărul consilierilor în funcţie ( 92,86 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică :Instit. Prefectul ui 
Primar 
Viceprimar

Asoc.Salubritate Apuseni 
Serv.financiar contab.

R.C./R.C,9 ex



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

► HOTĂRÂRE
Privind aprobarea cotizaţiei oraşului Cîmpeni pentru anul 2016 ,1a Asociaţia de 
dezvoltare Intercomunitară "APA ALBA" ,1a care oraşul Cîmpeni este membru 
asociat

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de
02.02.2016 ,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.18919/2015/21.01.2016 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 Cîmpeni ,1a Asociaţia de Dezvoltare 
intercom unitară "APA ALBA", pentru anul 2016,în sumă de 1500 lei/lună,respectiv 18000 
lei/an.

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 14 voturi favorabile valabil 

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

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
DL.CONS.GAIŢA

Viceprimar 
Asoc.APA ALBA

Serv.financiar contab.
Comp.ADPP
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

NR.10
Cîmpeni,0 2.02 .2016
R.C./R.C.,9 ex



JUDEJUL ALBA
ORAŞUL CÎMPENI
CONSILIUL LOCAL

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 Cîmpen¡Judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la 
data de 02.02.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului
Cîmpeni,

Având în vedere:
-raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrui Consiliului local Cîmpeni 
-expunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
-referatul nr.18995/2015/22.01.2016 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 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.

ART.4:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5: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.Prefect
Primar
Viceprimar

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

PREŞ ŞEDIIN
DL.CONS. GAI L LUCI

RĂDAC CRISTINA

AVIZAT
SECRETAR

NR.11
Cîmpeni,02.02.2016 
R.C./R.C.,9 EX,1 ANEXĂ



ROMÂNIA 
JUDEJUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 

j 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 ordinară la 
data de 02.02.2016 ,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.18984/2015/22.01.2016 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, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

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 
paite 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.

ART.4:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5: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

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



JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL CÎMPENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea lucrărilor de reparaţii propuse a se realiza în anul 2016 in oraşul 
Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la 
data de 02.02.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului 
Gmpeni,

( Având în vedere:
■raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
■expunerea de motive a primarului oraşului Gmpeni

■referatul nr.839/18.01.2016 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: Aprobă lucrările de reparaţii propuse a se realiza în anul 2016 în oraşul 
I 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 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 14 voturi favorabile valabil 

exprimate,ca re 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.13
C îm p e n i,0 2 . 0 2 . 2 0 1 6
R.C./R.C.,8 EX ,4 anexe



R O M Â N IA  
JUDEŢUL A L B A  
ORAŞUL C Î M P E N I  
C O N S IL IU L  L O C A L

HOTĂRÂRE
Privind încuviinţarea solicitării ce se va adresa Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice ,pentru emiterea avizului conform privind schimbarea destinaţiei corpurilor de 
clădire „Ateliere fierărie şi tâmplărie" din incinta Şcolii generale str.Transilvaniei

Consiliul local al o ra şu lu i C îm pen i,ju d e ţu l A lb a ,în tru n it  în şed in ţă  pub lică  o rd ina ră  la 
data de 02.02.2016 , luând în de zba te re  p ro ie c tu l de ho tărâ re  in iţ ia t  de P rim a ru l o raşu lu i 
Cîmpeni,

Având în vedere: ^
-raportul favorabil al co m is iilo r  de sp e c ia lita te  din cad ru l C on s iliu lu i loca l C îm pen i 
-expunerea de m otive a p rim a ru lu i o ra şu lu i C îm pen i 
•adresa nr.21/12.01.2016 a Ş co lii g im n a z ia le  C îm pen i 
-adresa n r .il8 0 /2 5 .0 1 .2 0 1 6  a ISJ A lba
-referatul nr. 1180/26 .01 .2016  al co rnp .AD PP din cadru l apa ra tu lu i de sp e c ia lita te  al
Primarului,
-prevederile art.112 a l.3 şi 6 din L .1 /2011  a educa ţie i na ţiona le  
-art.10 din L.213/1998
-prevederile art.36 a l.2 lit.c  şi d din legea 2 1 5 /2 001  a ad m in is tra ţ ie i pub lice  
locale, republicate,

în baza art.45 a l.3 din Legea 215 /01  a ad m in is tra ţ ie i pub lice  loca le  ,repub lica te , 
H O T Ă R Ă Ş T E :

A P f. l:Aprobă trecerea  din dom en iu l pub lic  al o ra şu lu i C îm pen i în  dom en iu l p r iva t al 
oraşului Cîmpeni a im o b ile lo r „a te lie re  f ie ră r ie  şi t â m p lă r ie " ,num ăr in ven ta r 1606, ,va loa re  de 
inventar 22700 lei , respectiv  „W C" cu n r.in ven ta r 1476.va loa re  de in ven ta r 270 le i,anu l dării în 
folosinţă 1929,în vederea dem o lă rii.

Arţi2: Se în cuv iin ţează  so lic ita re a  ce se va adresa  M in is te ru lu i E duca ţie i N a ţiona le  şi 
Cercetării Ş tiin ţifice ,pen tru  em ite rea  a v izu lu i con fo rm  priv ind  sch im ba rea  de d e s t in a ţ ie  a 
spaţiilor corespunzătoare co rp u r ilo r  de c lă d ire  „a te lie re  f ie ră r ie  şi tâ m p lă r ie "  ,num ăr in ven ta r 
1606, .valoare de in ven ta r 22700 lei , re spec tiv  „W C" cu n r.in ven ta r 1476 .va loa re  de in ven ta r 
270 lei,anul darii în fo lo s in ţă  1 9 29 „ap a rţ in â n d  dom en iu lu i p r iva t al o ra şu lu i C îm pen i,s itu a te  în 
incinta imobilului „ Şcoa lă  G enera lă  s tr .T ra n s ilv a n ie i"  n r.in ven ta r 1490 ,din s tr .T ran s ilv an ie i nr.4 
din spaţiu de în vă ţăm ân t în teren  liber de s t in a t în vă ţăm ân tu lu i.

ART.3:Cu aducerea ia în d e p lin ire  a p re ved e r ilo r  p rezen te i ho tă râ ri se în c red in ţe a ză  
Primarul oraşului C îm pen i şi co rnp .AD PP d in cad ru l a p a ra tu lu i de sp e c ia lita te  al P r im a ru lu i.

ART.4:Secretarul o ra şu lu i C îm pen i va a s igu ra  pub lic ita tea  p rezen te i ho tă râ ri.
AR'f.5:Prezenta ho tă râ re  a fo st adop ta tă  cu un num ăr de 13 vo tu ri fa vo rab ile  va lab il 

exprimate,care rep rez in tă  92 ,86 % din num ăru l c o n s ilie r ilo r  în  fu n c ţ ie  (92 ,86 % din num ăru l 
consilierilor prezenţi)

P rezen ta  se co m u n ică :In s t it .P re fe c tu lu i 
P rim ar 
V icep rim a r 

MEN 
Cornp.ADPP 
A fiş ie r

A V IZA T  
SECR ET A R  

R Ă B A C  C R IS T IN A

W.14
Cîmpeni, 02.02.2016 
R.C./R.C ,11 Ev
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL C ÎM P E N I 
CONSILIUL LO C AL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea unor documentaţii tehnico economice

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară ia data de 02.02.2016 
Juândîn dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cînnpeni,

Având în vedere:
•raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
•expunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
••referatul nr. 759/27.01.2016 al 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.126̂  din I egea 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 - Şcoala Gimnaziala Cimpeni- şcoala 
gen.str. Transilvaniei -amenajare acces curte si poarta -cu valoarea de 19.966,39 lei. ,conform documentaţiei anexate.

ART.2: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia - Şcoala gimnaziala Cimpeni- şcoala 
generala str. Transilvaniei -imprejmuire-cu valoare de 38.500,31lei ,conform documentaţiei anexate.

ART.3: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia conform documentaţiei anexate.
Colegiu National Avram lancu Cimpeni -Izolaţie fonica Sala Sport-cu valoarea de 32.027,51 lei ,conform documentaţiei 
anexate.

ART.4: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Amenajare zid sprijin Str. Transilvaniei 
tronson poarta Leahu-pod M ihon-cu valoarea de 28.442,19 le i,conform documentaţiei anexate.

ART.5: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia - Amenajare zid sprijin str.
Transilvaniei tronson casa Onet-casa Senila-cu valoarea de 46.718,OOIei ,conform documentaţiei anexate.

ART.6: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia -Spitalul orăşenesc Cimpeni- 
Ignifugare şarpanta -cu valoarea de 17.316,42lei;,conform documentaţiei anexate.

ART.7: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia - Modernizare iluminat public 
Cimpeni-retea LES-pentru str. Horea,Moţilor,Turzii si Mestesugarilor-cu valoarea de 1.167.480,OOIei; ,conform 
documentaţiei anexate.

ART.8: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia - Centru cultural Avram lancu Cimpeni- 
Instalatie alimentare hidrant- cu valoarea de 21.206,81 lei,conform documentaţiei anexate.

ART.9: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia sp ital  boli c r o n ic e  c im p e n i- 
Amenajare spaţiu si achiziţionare lift ,cu valoarea de 166.505,65 le i,conform documentaţiei anexate.

ART.10: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Colegiul Naţional Avram lancu 
Cîmpeni-Teren sport multifuncţional ,cu valoarea totală 228.696 lei din care C+M 219.948 lei ,conform documentaţiei 
anexate

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

ART.12: Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART. 13 ¡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.investiţii 

SERV.FINANCIAR CONT.
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

'd ’J



UDEJUL ALBA
CfiAŞUL C ÎMPENI
CONSILIUL LO C A L

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar unităţilor de cult

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de
02.02.2016 ,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 
«punerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
«licitările Bisericii Ortodoxe Certege înregistrate sub nr.929,930/19.Ol.2016,însoţite de devizele de lucrări 
?solicitarea Bisericii Ortodoxe Dealul Capsei înregistrată sub nr.19017/2015 şi completată cu adresa 
r-egistrată sub nr. 1245/2016
■referatul nr.19017/2015,930,929,1245/21.01.2016 al comp. in vestiţii din cadrul aparatului de specialitate al 
raiarului
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ROMÂNIA
:joejul a l b a
C8AŞULCÎMPENI 
CONSILIUL L O C A L

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea burselor şcolare în anul 2016

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară ia data de 02.02.2016 
Jind în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Comisia pentru activităţi social
culturale,culte,învăţământ din cadrul Consiliului local Cîmpeni ,

Având în vedere:
Aportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni
■expunerea de motive a Comisiei pentru activităţi social culturale,culte,învăţământ din cadrul Consiliului local 
Ompeni,
fundamentarea burselor de către : Şcoala gimnazială Cîmpeni, Colegiul Naţional Avram Iancu şi Liceul 
letinologic Silvic Gmpeni înregistrată sub nr.749/15.01.2016
■referatul nr.749/18.01.2016 al serviciului financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
parului.
prevederile art.82 a l. l şi 2 ,a rt.l05  al.2 lit.d din L.l/2011 a Educaţiei Naţionale
prevederile art.36 a l. l,a l.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,

HOT Ă RĂ Ş T E :

ART.l:Se acordă în anul 2016 următoarele burse:
Puise de performanţă în număr de 36 (16 Şcoala gimnazială Gmpeni, 15 la Colegiul Naţional Avram Iancu şi 
5ia Liceul Tehnologic Silvic Gmpeni)
■burse de merit în număr de 207 din care (37 Şcoala gimnazială Gmpeni, 160 la Colegiul Naţional Avram 
taşilO la Liceul Tehnologic Silvic Gmpeni)
•pjrse de studiu în număr de 30 ( 5 la Colegiul Naţional Avram Iancu şi 25 la Liceul Tehnologic Silvic Gmpeni)
■burse sociale 328 (243 Şcoala gimnazială Gmpeni, 25 la Colegiul Naţional Avram Iancu şi 60 la Liceul 
Tehnologic Silvic Gmpeni

ART.2: -Cuantumul unei burse sociale , de merit, 100 lei/sem/bursă, bursele de performanţă 150
ev'sem./bursă şi bursele de studiu 50 lei/sem/bursă ,1a Colegiul Naţional Avram Iancu şi Liceul Tehnologic Silvic 
npeni şi Şcoala gimnazială Gmpeni
ART.3: Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi prevăzute în bugetul de venituri şi

eltuieli al oraşului Gmpeni aferent anului 2016 şi vor fi alocate din capitolul BURSE SOCIALE .
ART.4:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 

Ompeni şi Serviciul financiar contabilitate.
ART.5:Secretarul oraşului Gm peni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.6: 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.
Colegiul Naţional Av.Iancu 

Liceul Tehnologic silvic Gmpeni

PREŞEDINTE ŞEDINŢ, 
DLCONS.GAIŢA'VIRGIL

Şc.gimnazială Gmpeni 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

/
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Ttnpeni,02 .02 .20 16  
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JUDEŢUL A L B A
ORAŞUL C Î M P E N I
CONSILIUL L O C A L

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea programului anual -2016 al achiziţiilor publice

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
ordinară la data de 02.02.2016 ,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.1175/22.01.2016 al comp. achiziţii publice din cadrul aparatului de 
specialitate ai primarului,
prevederile art. 3 şi art. 4 din 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 programul anual -2016 al achiziţiilor publice conform anexei care 
ce parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează primarul oraşului Cîmpeni, comp.achiziţii publice ,comp.investiţii 
.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 14 voturi favorabile 
labil exprimate,care reprezintă 93,33 % din numărul consilierilor în funcţie (
10 % din numărul consilierilor prezenţi)

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

Afişier

pR.18
m̂peni,02.02.2016 
lC,/R.C.10ex.,l ANEXĂ
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BEIUL ALBA

ORAŞUL CÎMPENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Mvind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Ctmpeni pe anul 2016

Consiliul local al oraşului Qmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 02.02.2016 
,(indin dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Qmpeni,

Având în v ede re :
-•aportulfavorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Qmpeni 
{(punerea de motive a primarului oraşului Qmpeni
•raportul de specialitate nr. 840/18.01.2016 al serviciului financiar contabilitate,impozite şi taxe ,referatul 

t841/18.01.2016 al comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului
{revederile art.19 alin.l şi art.39 al.6 ,art.41 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale Legea 
»500/2002,privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,coroborat cu prevederile Legii 
»339/2015 -Legea bugetului de stat pe anul 2016 ,
iederile 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.1:_ Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Qmpeni , pe anul 2016 ,pe secţiuni , 
apitole, subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate cf.anexei 1 , care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

ART.2:Aprobă bugetui centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
triton proprii,pe anul 2016 pe secţiuni , capitole , subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate ,conform 
re<ei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3:Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016 cu finanţare parţială sau integrală de la 
augetul 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 
rtegrai sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 ,conform anexei nr.4 care face parte integrantă din 
jezenta 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 
(Jmpeni, viceprimarul, serv.financiar, contabilitate,impozite şi taxe,comp.arhitect şef din cadrul aparatului de 
nulitate al primarului.

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

«prezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul consilierilor prezenţi)

HOT Ă RĂ Ş T E :

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar

Viceprimar
Serv.financiar contab.
Comp. investiţii 

Comp.achiziţii 
Comp.juridic 
Afişier

C CRISTINA



• te s

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea unor documentaţii tehnico economice

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică DE ÎNDATĂ la data de
2,2016 ,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 
unerea de motive a primarului oraşului Gmpeni 

Ceratul nr.2079/10.02.20 16 al comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
-¡revederile art. 44 aiin.l din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale ,combinat cu art.36 

| ¿ţ.4lit.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, 

HOT ĂRĂŞ T E :
ART.l: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Colegiul Naţional Avram 

a'iuCîmpeni-Refuncţionalizare cantină şcolară -cu valoarea de 1.093.902,00 lei (TVA inclus),valoare C+M 
I ¡07.164,00 LEIfTVA inclus),contribuţie locală 76.886,13 le i-TVA inclus,conform documentaţiei anexate.

ART.2: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Şcoală primară Valea 
1 ¡«fii-Recompartimentare şi amenajare grup sanitar-cu valoarea de 84.490 lei (TVA inclus),valoare C+M 
po,00 LEIfTVA inclus), contribuţie locală 3.500 lei -TVA inclus,conform documentaţiei anexate.

ART.3: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Şcoală primară Vîrşi- 
I Compartimentare şi amenajare grup sanitar-cu valoarea de 173.663,00 lei (TVA inclus),valoare C+M 
!»J93,00 LEIfTVA inclus),contribuţie locală 6.900 le i-TVA inclus,conform documentaţiei anexate.

ART.4: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Şcoală primară 
Utoieşti-Recompartimentare şi amenajare grup sanitar-cu valoarea de 249.208,00 lei (TVA inclus),valoare C+M 
’¡1308,00 LEIfTVA inclus),contribuţie locală 6.900 lei -TVA inclus,conform documentaţiei anexate.

ART.5: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Şcoală primară c erteg e - 
:Kompartimentare şi amenajare grup sanitar-cu valoarea de 65.908,00 lei (TVA inclus),valoare C+M 62408,00 
IBP inclus),contribuţie locală.

ART.6:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
oraşului Gmpeni,comp.investiţii şi Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 

j ¡mărului.
ART.7: Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.8 ¡Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile valabil 

eţrimate,care reprezintă 78,58 % din numărul consilierilor în funcţie ( 91,67 % din numărul consilierilor

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

SERV.FINANCIAR CONT.
Afişier

| JUDEŢUL ALBA
ULQMPENI
¡ILIUL LOCAL

P R E Ş E D IN T E  
DL.CONS.GAIŢA V!

Gmpeni,12.02.2016 
RC/R.C.,8 EX

VIZAT 
CRETAR 
C CRISTINA



IA
LALBA

LCÎMPENI
ÜUL LOCAL

HOTĂRÂRE
wind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Spitalul de Boii Cronice

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data
16.02.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,
Având în vedere:
I favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
rea de motive a primarului oraşului Gmpeni

"Sportul nr.1616/11.02.2016 al comp.personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
nr.201,306/2016 a Spitalului de Boli cronice Cîmpeni

ul nr.1389/2009 a MS privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Boli cronice
j
nr.XI/A/67506/RL/4001/2011 a MS privind avizarea modificării structurii organizatorice a 

lui de Boli Cronice Cîmpeni
nr.XI/A/23083/CV/506/2012 a MS privind avizarea completării structurii organizatorice a 

lui de Boli Cronice Cîmpeni
nr.XI/A/AP/444/EN/4397/2013 a MS privind avizarea modificării structurii organizatorice a 

lui de Boli Cronice Cîmpeni
nr.XI/A/AP/42916/EN/7328/2013 a MS privind avizarea modificării structurii organizatorice a 

lui de Boli Cronice Cîmpeni
nr.XI/A/13497/NB/558/2014 a MS privind avizarea completării structurii organizatorice a 

lui de Boli cronice Gmpeni
erile art.174 al.3 şi al.5 din Legea 95/2006,cu modificările şi completările ulterioare 

a erile 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 Gmpeni conform 
lornr.l şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul de 
Cronice Gmpeni
ART.3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil

H O T Ă R Ă Ş T E :

Primar
Viceprimar

Spitalul de Boli Cronice Gmpeni
Serv.financiar contab. 

Comp.personal 
Afişier

AVIZAT
SECRETAR

RĂDAC CRISTINA



M i

ÍL ALBA
dMPENI
UL LOCAL

HOTARARE
od aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Spitalul orăşenesc Cîmpeni

Consiliul local al oraşului C împenijudeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
'16,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,

Ivâodîn v e d e r e :
favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
de motive a primarului oraşului Gmpeni
lnr.2016/12.02.2016 al comp.personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

nr. 541/2016 a Spitalului orăşenesc Gmpeni
nr.528/2010 a MS privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului orăşenesc Gmpeni 
nr,XI/A/29253/CSA/7520/2011 a MS privind avizarea modificării şi completării structurii 
itoricea Spitalului orăşenesc Gmpeni
nr.XI/A/55587/RL/1631/2011 a MS privind avizul pentru eliminarea dispensarului TBC din 
organizatorică a Spitalului orăşenesc Gmpeni
nr.XI/A/23083/CV/514/2012 a MS privind avizarea modificării structurii organizatorice a 
¡orăşenesc Gmpeni
nr,XI/A/AP/444/EN/4397/2013 a MS privind avizarea modificării structurii organizatorice a 
¡orăşenesc Gmpeni
nr,XI/A/11633/NB/1301/2014 a MS privind avizarea modificării structurii organizatorice a 
¡orăşenesc Gmpeni
nr.ll/A/49523/NB/8456/2015 privind avizarea modificării structurii organizatorice a 

¡orăşenesc Gmpeni
inie art.174 al.3 şi al.5 din Legea 95/2006,cu modificările şi completările ulterioare 

derile art.36 alin.3 lit.b din Legea 215/2001 a administraţiei publice loca le, republicată, 
îo 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 orăşenesc Gmpeni conform anexelor 
ji2care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul 
>c 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 
te,care reprezintă 92,86 % din numărul consilierilor în funcţie ( 92,86 % din numărul 
iilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar

PREŞEDINTE ŞEDINŢA 
DL.CONS.GAÎŢA VIRGIL

peni,16.02.2016
/R.C.,9EX

Viceprimar
Spitalul orăşenesc Gmpeni 
Serv.financiar contab. 

Comp.personal 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



ULALBA 
1LCÎMPENI 
ÜÜL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

j Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică
m la data de 29.02.2016 
■ Având în vedere:
mea D-lui consilier Gaiţa Virgil Lucian
Iederile art.35 alin.l din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
r̂epublicată
în baza art.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
r̂epublicată,

ART.l:Aleae ca preşedinte de şedinţă,pe perioada a trei şedinţe ale 
felului local al oraşului Cîmpeni ,pe dl.cons.Oprea Ioan Valentin 
j ART.2:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ART.3:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile 
[I exprimate,ca re reprezintă 93 % din numărul consilierilor în funcţie (93 % 

i mărul consilierilor prezenţi)
Prezenta se comunică:Instit.Prefect

H O TĂ R Ă Ş T E:

Primar
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
DL.CONS.OPREA IOAN VAL



UL CIMPENI 
MUL LOCAL

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

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
12016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,
Având în vedere:
rtul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
nerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni Primarul oraşului Cîmpeni,

nr.2379/16.02.2016 al comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
erile 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 
etate de 17/338 părţi din terenul în suprafaţă de 338 mp înscris în CF 70458 Cîmpeni,nr.top.384/6 
individuală CF 70458 -C1-U8 Cîmpeni nr.top.384/6/VI,imobil situat în oraşul Cîmpeni,str.Avram 
nr.l,bl.Ala ,AP.6 , numitei BONCUŢIU CRINELA ELENA ,domiciliată în oraşul Cîmpeni, str.Avram 
nr.l,bl.Ala ,AP.6 Jud.Alba.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează secretarul 
lui Cîmpeni.
ART.3:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil 
mate,care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie( 100% din numărul consilierilor
nţi).

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

24
1)6111,29.02.2016 
/R.C.,8 EX



I ¿IUL ALBA 
« J L  CÎMPENI 

tSLIUL l o c a l

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei greco catolice Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data 
>3.02.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni, 

idîn vedere:
ml favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
rereade motive a primarului oraşului Gmpeni Primarul oraşului Gmpeni, 

i Parohiei Greco catolice Gmpeni,înregistrată sub nr.1682/2016 
fctijlnr.1682/12.02.2016 al comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
iederile art.4 şi art.5 din HG 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
ra prevederilor OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
fete de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,republicată, 
iederile art.36 al.6 lit.a pct.19 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
r̂epublicată.
înbaza 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 sprijinului financiar din bugetul local al anului 2016 : 
ki Greco catolice Gmpeni, suma de lO.OOOlei, din devizului anexat in valoare de 
0,06 lei,lucrări care se vor justifica cu situaţie de lucrări în valoare de 10.000 lei.
HRT.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
z i oraşului Gmpeni,comp. investiţii şi Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de 
ate al primarului.
L3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 

tRT,4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil 
ite,care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din numărul 
iilor prezenţi).

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

SERV.FINANCIAR CONT.
Parohia greco catolică Gmpeni 

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

WrĂDAC CRISTINA



LALBA 
dMPENI 
UL LOCAL

30JL

HOTARARE
Privind aprobarea unor documentaţii tehnico economice

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

Iîn vedere:
Ifavorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
ea de motive a primarului oraşului Gmpeni Primarul oraşului Gmpeni, 
lnr.2831/23.02.2016 al comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
leart. 44 a lin .l din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale ,combinat cu art.36 

Mşiart.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 Modernizare
■Je:
•Total investiţie 1.100.207lei
■din care C+M 940.697 le i ,conform documentaţiei anexate.
ART.2: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Modernizare
‘iilor:
•Total investiţie 604.736 lei
•din care C+M 516.844 le i ,conform documentaţiei anexate.
ART.3: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Modernizare Str.Tudor 

■Total investiţie 226.069 lei
•din care C+M 193.236 le i ,conform documentaţiei anexate.
ART.4: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Modernizare Str.Gării :
•Total investiţie 1.221.362,40lei
•din care C+M 1.057.106,00 le i ,conform documentaţiei anexate.
ART.5:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
Cîmpeni,comp.investiţii şi Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
i,

ART.6: Secretarul oraşului Gm peni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ARL7:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 
‘e,care reprezintă 92,86 % din numărul consilierilor în funcţie ( 92,86 % din numărul consilierilor

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

SERV.FINANCIAR CONT.
Afişier

PREŞEDINTE Ş E D IN Ţ A  
CONS.OPREA IO A N  V A L

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA
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LALBA
CÎMPENI
IUL L O C A L

HOTARARE

S H

* aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentului educaţional pentru copii 
fidiniţe care provin din familii defavorizate , în oraşul Cîmpeni

iConsiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
116,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,
Adin vedere:
'.¡favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni
pa de motive a primarului oraşului Cîmpeni Primarul oraşului Cîmpeni,
pi nr.2687/22.02.2016 al comp.asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al
lini,
pile art.l a l.l şi 2 ,art.2,art.3 al.1,2,3,4 şi art.6 din Legea 248/2015
peart.35 din HG 15/2016 şi art.9 al.2 şi 5 din Legea 292/2011 a asistenţei sociale
pile art.36 al.2 lit.d,al.6 lit.a pct.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice
Publicate
lin baza art.45 a l.l din Legea 215/01 a administraşiei publice locale ,republicate, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

jART.l:Se împuterniceşte compartimentul de asistenţă socială din cadrul aparatului de 
pe al primarului cu derularea activităţii de acordare a stimulentului educaţional pentru copii 
niniţe care provin din familii defavorizate.
S ART.2:Se aprobă Regulamentul de acordare a stimulentului educaţional pentru copii din 
k care provin din familii defavorizate ,în oraşul Cîmpeni,conform anexei care face parte 
btă din prezenta hotărâre.
1aRT.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
| Cîmpeni,comp.asistenţă socială şi Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de 
pateal primarului.
IART.4: Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ÎHRT.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil 
|ste,care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
¡iilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar
Viceprimar
Comp.asistenţă socială 

SERV.FINANCIAR CONT 
Grădiniţa cu program prelungit „PITICOT" 
Şcoala gimnazială Cîmpeni 

Afişier

¡,29.02.2016 
C.,10 EX



ALBA

I  LOCAL

HOTĂRÂRE
aprobarea Normelor proprii privind justificarea drepturilor de asistenţă socială 
acordă copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de 

jcare nu se află în sistemul de protecţie socială

il local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
16,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni, 
îidîn vedere:
favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
de motive a primarului oraşului Cîmpeni Primarul oraşului Cîmpeni, 
nr.2746/22.02.2016 al comp.asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al

le art. 129 din Legea 272/2004 
1eart.l3,art.l6 al.3 şi art.26 din Ordinul 5574/2011 
2014 
2/2016
le art.36 al.2 lit.d,al.6 lit.a pct.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice
blicate
ibaza art.45 a l.l din Legea 215/01 a administraşiei publice locale ,republicate, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Se aprobă Normele proprii privind justificarea drepturilor de asistenţă socială 
în alocaţia zilnică de hrană,îmbrăcăminte,încălţăminte,materiale igienico sanitare 

manuale, jucării,transport,materiale cultural-sportive , care se acordă copiilor cu cerinţe 
ale speciale integraţi în învăţământul de masă şi care nu se află în sistemul de protecţie 
prevăzute în anexa nr.l la HG 904/2014,conform anexei care face parte integrantă din 
hotărâre.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
Cîmpeni,comp.asistenţă socială ,Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de 
teal primarului şi unităţile de învăţământ din oraşul Cîmpeni.
ART.3: Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil 
,care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 

lor prezenţi)
Prezenta se comunică:Instit.Prefect

Primar
Viceprimar
Comp.asistenţă socială 

SERV.FINANCIAR CONT 
Unităţile de învăţământ 

Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢA 
CONS.OPREA IOAN VALENTI AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA



3fâ

[îJUL A LBA
| l c î m p e n i

ÎILIUL L O C A L

HOTARARE
-ind organizarea reţelei şcolare de pe raza oraşului Cîmpeni pentru anul 2016-

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data 
1,02.2016,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,
Având în  v e d e r e :

I comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
merea de motive a primarului oraşului Cîmpeni Primarul oraşului Cîmpeni, 
atul nr.2219/22.02.2016 al comp.cabinet primar 
iul conform nr.202/68/2016 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba 
derile art.19 al.4 şi art.61 din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, 
derile 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 :

organizarea reţelei şcolare de pe raza oraşului Gmpeni pentru anul 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre,conform avizului

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează

ART.l: Se respinge 
>2017 ,conform anexei 
im  nr.202/68/2016.
ART.2:Cu aducerea 

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

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

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar 
ISJ ALBA 

Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢA 
DL.CONS.OPREA IOAN VALEN AVIZAT 

SECRETAR 
DAC CRISTINA



LALBA
ULCÎMPENI
SILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

¡
nd modificarea anexei nr.3 la HCL 46/2008 privind delegarea serviciului de 
¡ntare cu apă şi de canalizare către SC APA CTTA SA,modificată prin HCL 30/2011, 
12,51/2012 şi 43/2015

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul A lba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
.2016,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,
Având în vedere:
rtul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
nerea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni
atul nr.174/03.02.2016 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
sderile art.36 al.2 lit.d,al.6 pct.14 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
7,art.l8 al.2 ,art.21-24 şi art.41 a l. l din Legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu 

işide canalizare
■fol constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară APA ALBA. 

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

HOT ĂRĂŞ T E :

ART.l: Aprobă cuprinderea în domeniul public al oraşului Cîmpeni a mijlocului fix „Canalizare 
•Forestierilor"cu următoarele date de identificare:KGEM de 250 mm-260 m,KGEM de 160 mm- 
5m,cămin racord -8 buc,cămin linie-10 buc şi valoare de inventar 114949,44 lei.

ART.2:ANEXA NR.3 la HCL 46/2008,modificată prin HCL nr.30/2011,8 /2012  ,51/2012şi 43/2015 
completează cu poziţia nr.65 -Lista bunurilor proprietate publică şi privată ale Consiliului local al 
sşului Cîmpeni aferente serviciilor de apă şi canalizare care vor fi concesionate prin contractul de 
ijgare către SC APA CTTA SA ALBA,conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. 
Art.3:Imputerniceşte Primarul oraşului Cîmpeni pentru semnarea actului adiţional la Contractul de 

ssgare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare
ART.4:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează ASOCIAŢIA DE 

2V0LTARE INTERCOMUNITARĂ APA ALBA.
ART.5:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.6:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil

;fimate,care reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul
alierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect 
Primar 
Viceprimar

ASOC.DE DEZV.INTERCOM.APA ALBA 
Serv.financiar contab.
Comp.ADPP
AFIŞIER

30
peni,29.02.2016 
/R.C.,9 EX.



IA

I  ALBA

LIUL L O C A L

HOTĂRÂRE
id modificarea listei cu lucrările de reparaţii propuse a se realiza în anul 2016 
roşul Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
116,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni, 
rând în vedere:
Ifavorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
rea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni
ul nr. 2773/23.02.2016 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al 
lui,
erile art.36 alin.2 lit.b şi d, din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
publicată.
în baza art.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

IRT.1 ¡Modifică anexa nr.l la HCL NR.13/2016 ,conform anexei care face parte integrantă 
:enta hotărâre.
RT.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
l,Viceprimarul oraşului Cîmpeni,comp.ADPP şi serv.financiar contabilitate din cadrul 
lui de specialitate al primarului.
RT.3: Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
RT.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil 
te,care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din numărul 
ilor prezenţi).

H O T Ă R Ă Ş T E :

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

SERV.FINANCIAR CONT. 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

32
peni,29.02.2016
/R.C.,8 EX ,1 anexă



HOTĂRÂRE
râd darea în folosinţă gratuită Camerei Agricole Judeţene Alba a unui spaţiu în vederea 
tâşurării activităţii Camerei Agricole Teritoriale Zonale Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
12016,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în  v e d e r e :
«tul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
Mea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni 

nr.68/2016 a Camerei Agricole Judeţene Alba 
itul nr.2316/22.02.2016 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
lerile art.36 al.2 lit.c şi art.124 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 

.l-3,art.866,art.874-875 din Codul civil 
al.4 ,art.4 din Legea 213/1998

59/2014 privind aprobarea modelului cadru a contractului de folosinţă cu titlu 
comodat)
In baza art.45 alin.3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

LALBA
LCÎMPENI
OUL LOCAL

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l: Aprobă darea în folosinţă gratuită Camerei Agricole Judeţene Alba, a spaţiului în 
rafaţă de 5,6 mp ,situat în oraşul Gmpeni ,str.Revoluţiei 1848 nr.33 -imobilul clădire administrativă 
?,pe perioadă de 1 an,în vederea funcţionării Camerei Agricole Teritoriale zonale Gmpeni 
Art.2: împuterniceşte primarul oraşului Gmpeni pentru semnarea contractului.
ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

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

ART.4:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil 

rate,care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul consilierilor

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar

Camera Agricolă judeţeană Alba 
Serv.financiar contab.

Comp.ADPP 
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢA 
DL.CONS.OPREA IOAN VALE

peni,29.02.2016 
,/R.C.,9 EX.

AVIZAT 
SECRETAR 

DAC CRISTINA



1
[UL ALBA 
ULCÎMPENI 
IUUL LOCAL

i
ui
iid completarea HCL 

ui mijloc fix

HOTĂRÂRE
NR.67/2015 de aprobare a valorificării prin casare a

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
12016,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,
Având în vedere:
ui favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 

fierea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni
ul nr. 2938/23.02.2016 al comp.ADPP din cadrul aparatului e specialitate al 
lui,
1.29/2015

esele verbale nr.6820/04.06.2015,11.06.2015 şi 18.06.2015 ale licitaţiei organizate în 
aHCL 29/2015,în urma căreia nu a fost adjudecat imobilul Centrală termică nr.2 

terile Legii 15/1994 cu modificările şi completările ulterioare 
derile art.36 al.2 lit.c din L.215/2001,a administraţiei publice locale,republicată,

¡vederile pct 23 din HG 909/1997, cu modificările şi completările ulterioare
v̂ederile art.5.15 din HG 841/1995 cu modificările şi completările ulterioare
:rea nr.19088/2015 a proprietarului terenului dl.Miheţ Romulus Iulius,Sentinţa civilă

1064/2012,pronunţată de Judecătoria Cîmpeni în dosar.2186/203/2011,Decizia civilă
45/2012
as din pv al şedinei din data de 08.01.2016
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.UNIC : (1) ART.l din HCL NR.67/2015 se completează acesta având 
lătorul conţinut:"Se aprobă declasarea şi casarea prin demolare a mijlocului fix 
IÎRALÂ TERMICĂ NR. 2",situat în oraşul Cîmpeni ,str.Mesteacănului ,cuprins în domeniul privat al 
jului Cîmpeni,cu nr.inventar 2379 ,cod clasificaţie 1.6.5 ,valoare inventar 9974,94 lei ,anul 
•înfolosinţă 1976,DNF:50 ani."
(2) Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

şului Cîmpeni, comp.ADPP ,serv.financiar,contabilitate,impozite şi taxe din cadrul 
¡fătului de specialitate al primarului.
(3) :Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
(4) :Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 

:ri[nate,care reprezintă 93 % din numărul consilierilor în funcţie (93 % din numărul 
alierilor prezenţi)

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

3 s q



4 W

m
JL ALBA  

ULCÎMPENI 
5ILIUL L O C A L

HOTARARE
Privind valorificarea masei lemnoase care va fi exploatată în anul 2016

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 29.02.2016,luând 
¡zbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,
Având în vedere:
al favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 

«rea de motive a Primarului oraşului Gmpeni
atul nr.769/18.02.2016 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

L60 al.4,5 din Legea 46/2008,republicată,cu modificările şi completările ulterioare 
derile art.36 al.2 lit.c din L.215/01 a administraţiei publice loca le, republicate 
derile HG 924/2015 ,cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul 3283/2012 

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

HOT ĂRĂŞ T E :

volumului de 2557 
secundare,592 mc

ART.l: Aprobă exploatarea şi valorificarea în anul 2016 prin licitaţie cu preselecţie a 
să lemnoasă pe picior constând din :160 mc produse de conservare, 1805 mc produse 

usede igienă,către agenţii economici.
ART.2: Valorificarea prin licitaţie a volumului de masă lemnoasă se va face cu respectarea prevederilor HG 
1015,la preţul care se va stabili pentru fiecare partidă în parte.Preţul minim de pornire se stabileşte pornind de 

preţurilor de referinţă stabilite prin Ordinul 3283/2012.Caietul de sarcini se aprobă pentru fiecare licitaţie 
izată de OS ABRUD RA şi va conţine următoarele documente: 

apartizilor care se scot la licitaţie 
ştehnico economică a fiecărei partizi 
tlde punere în valoare a fiecărei partizi 
ictul de vânzare cumpărare masă lemnoasă „pe picior".

ART.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Gmpeni.
ARM ¡Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 
% din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul consilierilor prezenţi)

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

PREŞEDINTE ŞEDINŢA 
DL.CONS.OPREA IOAN VALEI

35
ipeni,29.02.2016 
/R.C.,9 EX

AVIZAT 
SECRETAR 
DAC CRISTINA



IL ALBA
UL CÎMPENI
SILIU L LOCAL

HOTARARE
id avizarea Raportului de gestiune privind administrarea pădurii comunale pe anul 2015

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
12,2016,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

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

merea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni
rtul de gestiune privind administrarea pădurii comunale pentru anul 2015,depus de 

SA nr.242/18.01.2016
râtul nr.919/18.02.2016 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate 

Primarului
revederile 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 
ale,republicată,

H O T Ă R V Ă Ş T E :

ART.l: Avizează Raportul de gestiune privind administrarea pădurii comunale 
îitru ANUL 2015 ,depus de OS ABRUD SA,conform anexei.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

şjlui Cîmpeni ,comp.ADPP,serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
mărului ,OS ABRUD SA.
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 
ralierilor prezenţi)

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

134
peni,29.02.2016 

C/R.C.,9 EX



EÂNIA
DE]UL ALBA 
|ŞUL CÎMPENI 

W1SIUUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pd aprobarea actului adiţional nr.5 la contractului de servicii nr.7278/2009

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
j£2016,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
ţortul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
pierea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni 
tea nr.93/2016 a OS ABRUD RA
îferatul nr.353/23.02.2016 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate 
Primarului
revederile art. 36 alin.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice loca le, republicată, 
revederile art. 10 şi art. 120 al.5 din L.46/2008-Codul Silvic ,republicată ,cu modificările şi 
mpletările ulterioare
revederile pct.5.3 al.5 ,pct.l2.1 din contractul de servicii nr.7278/2009

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART. 1 ¡însuşeşte tariful pentru serviciile prestate în baza contractului nr.7278/2009 
jcătre OS ABRUD RA de 4,24 lei/ha/lună,respectiv 50,88 lei/ha/an la care se adaugă TVA 

ART.2;Aprobă actul adiţional nr.5 la contractul de servicii nr. 7278/2009,conform 
nexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3: împuterniceşte Primarul oraşului Cîmpeni pentru a semna actul adiţional 
p la contractul de servicii nr.7278/2009.

ART.4:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
mărul oraşului Cîmpeni , comp.ADPP , Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de 
recialitate al Primarului şi OS ABRUD RA.

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

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

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

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
DL.CONS.OPREA IOAN

.02.2016 
R.C.,9 EX

OS ABRUD RA 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



IJULALBA
•fLCÍMPENI
íILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
ind aprobarea listei de priorităţi pentru unităţile de locuit proprietate a oraşului
tpeni.

Consiliul local al oraşului Gm peni, judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data 
12.2016,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni, 
rând în vedere:
I favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
rea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni
j| nr.2867/23.02.2016 a comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
arile Legii 114/1996 cu modificările şi completările ulterioare
arile art.36 al.2 lit.c,d ,coroborat cu al.6 lit.a pct 17 din Legea 215/01 a administraţiei 
ocale,republicată
30/20 1 5 de aprobare a regulamentului privind repartizarea,închirierea ,exploatarea şi 
:rarea unităţilor de locuit(spaţiilor locative) din proprietatea oraşului Cîmpeni 
Daza art.45 al.3 din Legea 215/01 a administraţiei publice locale,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Se aprobă lista de priorităţi pentru unităţile de locuit proprietate a oraşului 
■peni,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
ui oraşului Cîmpeni,comp.ADPP şi serv.financiar contab. Din cadrul aparatului de 
litate al primarului.
ART.3¡Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
\RT.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil 
late,care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
erilor prezenţi)

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

AFIŞIER

;npeni,29.02.2016 
C/R.C.,8 EX,

RĂDAC CRISTINA

AVIZAT
SECRETAR
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I
LALBA 

jUL CÎMPENI 
' LIUL LOCAL

HOTARARE
Privind dezlipirea pe apartamente a unui imobil

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la 
de 29.02.2016,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului

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

- referatul nr.2745/22.02.2016 al comp.cadastru din cadrul aparatului de specialitate al 
ui, expertiza vizată de OCPI Alba
- prevederile art.36 al.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 

-prevederile Legii 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 
republicată în 2013,coroborat cu Ordinul 700/2014

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:Se aprobă dezlipirea pe apartamente a imobilului cu nr.cadastral 71620 -  
at în Cîmpeni,str.Horea ,bl.45 D,conform documentaţiei referat de admitere înregistrat 
I,BCPI Gmpeni sub nr.480/2016,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
arul oraşului Gmpeni şi comp.cadastru din cadrul aparatului de specialitate al 

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

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

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

Afişier
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 

CONS.OPREA IOAN VAL AVIZAT 
SECRETAR 

DAC CRISTINA

peni,29.02.2016
C./R.C.,8 EX ,



ROMÂNIA 
JUDEJUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea HCL NR.87/2015 de aprobare a 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 29.02.2016,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
-cererea înregistrată sub nr.2375/16.02.2016 a unui grup de cetăţeni din oraşul Cîmpeni 
-raportul nr.2375/25.02.2016 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 
loca le, republicată,
-prevederile Titlului IX din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
-art.16 al.2 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 loca le, republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic: Anexa la HCL NR.87/2015 se modifică la:
(1) "Cota ,prevăzută la art.458 a l.l din Legea 227/2015 impozit pentru clădiri nerezidenţiale 
aflate în proprietatea persoanelor fizice ,este de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii."
(2) Se elimină taxa pentru emiterea adeverinţelor sau a oricăror înscrisuri în regim de urgenţă.

(3) 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 Cîmpeni .

(4) Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
(5) Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil 

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

Prezenta se cornunică:Instit. Prefect
Primar
Viceprimar
Secretar

Serv. Financ.contab.
Comp. de specialitate 

Serv.publice 
Afişier



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea preţului de valorificare către persoane fizice în anul 2016 a stocului de 
masă lemnoasă la 31.12.2015

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
08.03.2016,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,

Având în vedere:
-raportul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
-expunerea de motive a Primarului oraşului Gmpeni 
-adresa nr. 1074/24.02.2016 a OS ABRUD RA
-referatul nr.3084/02.03.2016 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 
-Legea 4/2015 pentru aprobarea preţului mediu de masă lemnoasă pe picior

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 de valorificare către persoane fizice a stocului 1038 mc material lemnos ,1a data 
de 31.12.2015,provenit din partizile:8527 Pârâul Nedei,8583 Ştiraniţă 2,8584 Ştiraniţă 3, 8631 Pârâul 
Lindrului, 8632 Zboru,8633 Pârâul Coltău,8634 Scredel,8635 Lindru şi 8645 La Baraj ,de 115 lei/mc la care se 
adaugă TVA.

ART.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
Gmpeni,comp.ADPP,serv.financiar contab. Şi OS ABRUD SA.

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 

85,72 % din numărul consilierilor în funcţie (100 % din numărul consilierilor prezenţi)
Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 

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

AVIZAT
SECRETAR

CRISTINA

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
DL.CONS.OPREA IOAN

NR.40
Gmpeni,08.03.2016
R.C./R.C.,9 EX



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea listei cu lucrările de reparaţii propuse a se realiza în anul 2016 
in oraşul Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
08.03.20 16,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.3415/03.03.2016 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 ¡Modifică anexa nr.4 la HCL NR.13/2016 ,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 Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 85,72 % din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi).

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

SERV.FINANCIAR CONT.

NR.41
Cîmpeni,0 8 .0 3 .2 0 1 6
R.C./R.C.,8 EX ,1 anexă



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anul 2016.

Consiliul local al oraşului Cîmpen¡Judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data 
de 08.03.2016 ,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.2612/04.03.2016 al serv.financiar contabilitate şi referatul nr.3541/04.03.2016 al 
comp. in vestiţii 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 Legi 
nr.339/2015 i -Legea bugetului de stat pe anul 2016 ,
-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. 
-HCL19/2016 de aprobare a

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.UNIC:Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anul 2016 şi,în consecinţă 
HCL NR.19/2016 se rectifică după cum urmează:

1. ART.l din HCL 19/2016 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„ART.l: Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Cîmpeni, pe anul 2016 ,pe secţiuni, 
capitole , subcapitole , paragrafe,titluri,articole şi alineate cf.anexei 1 , care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre."

2. ART.3 din HCL 19/2016 ,se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART.3: Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016 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, viceprimarul, serv.financiar, contabilitate,impozite şi taxe,comp.investiţii 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,ca re reprezintă 85,72 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

comunîcă:Instît.Prefectului 
Primar 

Viceprimar
Serv.financiar contab. 
Comp.investiţii 

Comp.achiziţii 
Comp.juridic 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

y

Prezenta se

PREŞEDINTE ŞEDINŢA 
DL.CONS. OPREA IOAN

NR.42
Cîmpeni,08 .03 .20 1 6
R.C./R.C.,11 ex ,2  A N E X E



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea programului anual -2016 al achiziţiilor publice

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
08.03.2016,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.3529/04.03.2016 al comp. achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului,
-prevederile art. 3 şi art. 4 din 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 -2016 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.investiţii ,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 85,72 % 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

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ

Cîmpeni,08.03.2016 
R.C./R.C.10ex.,l ANEXĂ



JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL C ÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea contractului de concesiune nr.302/14.01.2005

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 21.03.2016 
,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
-solicitarea dnei dr.Mălinescu Daniela,înregistrată sub.nr.4269/16.03.2016
-referatul nr.4269/17.03.2016 al comp.urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului
•prevederile art.36 al.2 lit.c din Legea 215/01 a administraţiei publice locale,republicate
•prevederile HG 884/2004,cu modificările şi completările ulterioare
-prevederile pct.14.1 din contractul de concesiune

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

HOT ĂRĂŞ T E :

Art.l:Modifică contractul de concesiune nr.302/14.01.2005:
Pct.2.1:"Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea spaţiului (bunul imobil) în care funcţionează 
cabinetul -medic de familie dr.Mălinescu Daniela,situat în str.Horea nr.63,format din 2 încăperi+anexe în 
suprafaţă de 26,27 mp ,spaţii comune formate din 5 încăperi ,cota de 1/3 parte reprezentând 17,20 mp 
,suprafaţă totală 43,47 mp,conform schiţei spaţiului (situaţie existentă) care va constitui anexa nr.4 la 
prezentul contract de concesiune.
Pct.2.2:Predarea -prim irea obiectului concesiunii se va efectua pe bază de proces verbal care se va încheia 
ulterior,care va constitui anexa nr.5 la contractul de concesiune.
Pct.4.2 Redevenţa stabilită până la sfârşitul perioadei de valabilitate a prezentului contract de concesiune este de 
15,25 euro/mp/an,conform procesului verbal de negociere nr.7225/04,06^013", 
conform actului adiţional nr.3.

ART.2 :împuterniceşte Primarul oraşului Gmpeni pentru a semna în numele şi pentru Consiliul local actul 
adiţional la contractul de concesiune.

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

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

reprezintă 85,72 % din numărul consilierilor în funcţie (100%din numărul consilierilor prezenţi)
Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 

Primar 
Viceprimar 

Spitalul or.Qmpeni 
Comp.urbanism 
Serv.financiar contab.
Dna dr. Mălinescu Daniela 

Afişier

NR. 44
Cîmpeni,2 1 .0 3 .2 0 1 6
R.C./R.C.,10 E x
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

f  HOTĂRÂRE
j Privind modificarea contractului de concesiune nr.304/14.01.2005

Consiliul local al oraşului Cîmpen¡Judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de
21.03.2016 ,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
-solidtarea dlui dr.Csernatoni Ladislau înregistrată sub.nr.4270/16.03.2016
■referatul nr.4270/17.03.2016 al comp.urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului
■prevederile art.36 al.2 lit.c din Legea 215/01 a administraţiei publice locale,republicate
-prevederile HG 884/2004,cu modificările şi completările ulterioare
-prevederile pct.14.1 din contractul de concesiune

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

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.l:Modifică contractul de concesiune nr.304/14.01.2005:

Pct.2.1:"Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea spaţiului (bunul imobil) în care 
funcţionează cabinetul -medic de familie dr.Csernatoni Ladislau,situat în str.Horea nr.63,format din 2 
încăperi +anexe în suprafaţă de 34,68 mp ,spaţii comune formate din 5 încăperi ,cota de 1/3 parte 
reprezentând 17,20 mp ,suprafaţă totală de 51,88 mp,conform schiţei spaţiului (situaţie existentă) 
care va constitui anexa nr.4 la prezentul contract de concesiune.
Pct.2.2:Predarea -primirea obiectului concesiunii se va efectua pe bază de proces verbal care se va 
încheia ulterior,care va constitui anexa nr.5 la contractul de concesiune.
Pct.4.2 Redevenţa stabilită până la sfârşitul perioadei de valabilitate a prezentului contract de 
concesiune este de 15,25 euro/mp/an,conform procesului verbal de negociere nr.7225/04.06.2013", 
conform actului adiţional nr.3.

ART.2 ¡împuterniceşte Primarul oraşului Cîmpeni pentru a semna în numele şi pentru Consiliul 
local actul adiţional la contractul de concesiune.

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

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

exprimate,ca re reprezintă 85,72 % din numărul consilierilor în funcţie (100%din numărul consilierilor 
prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar 

Spitalul or.Cîmpeni 
Comp.urbanism 
Serv.financiar contab.
Dl. dr. Csernatoni LadislaU

Afişier



JUDEJUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea contractului de concesiune nr.305/14.01.2005

Consiliul local al oraşului Cîmpen¡Judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
21.03.20 16 ,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
•solidtarea dnei dr.Paşca Mariana,înregistrată sub.nr.4271/16.03.2016
■referatul nr.4271/17.03.2016 al comp.urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
•prevederile art.36 al.2 lit.c din Legea 215/01 a administraţiei publice loca le, republicate 
•prevederile HG 884/2004,cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile pct.14.1 din contractul de concesiune

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

Art.l:Modifică contractul de concesiune nr.305/14.01.2005:
Pct.2.1:"ObiectuI contractului de concesiune îl constituie exploatarea spaţiului (bunul imobil) în care 
funcţionează cabinetul medic de familie dr.Paşca Mariana,situat în str.Horea nr.63,format din 2 încăperi 
în suprafaţă de 28,46 mp ,spaţii comune formate din 5 încăperi ,cota de 1/3 parte reprezentând 17,20 
mp,suprafaţă totală 45,66 mp,conform schiţei spaţiului (situaţie existentă )care va constitui anexa 
nr.4 la prezentul contract de concesiune.
Pct.2.2:Predarea -primirea obiectului concesiunii se va efectua pe bază de proces verbal care se va 
încheia ulterior,care va constitui anexa nr.5 la contractul de concesiune.
Pct.4.2 Redevenţa stabilită până la sfârşitul perioadei de valabilitate a prezentului contract de 
concesiune este de 15,25 euro/mp/an,conform procesului verbal de negociere nr.7225/04.06.2013", 
conform actului adiţional nr.3.

ART.2 ¡împuterniceşte Primarul oraşului Cîmpeni pentru a semna în numele şi pentru Consiliul 
local actul adiţional la contractul de concesiune.

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

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

exprimate,care reprezintă 85,72 % din numărul consilierilor în funcţie (100%din numărul consilierilor 
prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar 

Spitalul or.Cîmpeni 
Comp.urbanism 
Serv.financiar contab.
Dna dr. Pasca Mariana 

Afişier

NR. 46
Cîmpeni,2 1 .0 3 .20 1 6
R.C./R.C.,10 ex



ROMÂNIA 

JUDEŢUL A L B A  

ORAŞUL C Î M P E N I  

'CONSILIUL L O C A L

HOTĂRÂRE
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică
ordinară la data de 30.03.2016 

Având în vedere:
•propunerea D-lui consilier Bar Constantin
■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 T Â R Ă Ş T E :

ART.l:Aleae ca preşedinte de şedinţă,pe perioada a trei şedinţe ale 
Consiliului local al oraşului Cîmpeni ,pe dl.cons.GRIGORE FANI.

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,ca re reprezintă 78,58 % din numărul consilierilor în funcţie 
(91,67 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar
Afişier

NR.47
Gmpeni ,30.03.2016
R.C./R.C. 5 ex.



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

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

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de
30.03.2016 ,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.3628/07.03.2016 al comp. in vestiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
-prevederile art.36 alin.2 din Legea nr.18/1991,republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 

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

ART.l:Se propune Prefectului judeţului Alba,emiterea ordinului de atribuire a terenului -cota de 
proprietate de 21/418 părţi din terenul în suprafaţă de 418 mp înscris în CF 70319 
Cîmpeni,nr.top.283/a/1/1 ,foaie individuală CF 70319-C1-U11 Cîmpeni nr.top.283/a/l/l/XII,imobil situat 
în oraşul Cîmpeni,str.Mesteacănului nr.l bl.Al,eţj.2 ,ap.l2, , numiţilor Toma Avram şi soţia Toma Rodica 
Elena ,domiciliaţi în oraşul Cîmpeni, str.Mesteacănului nr.l bl.Al,eţj.2, ap.l2,jud.Alba.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează secretarul 
oraşului Cîmpeni.

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

exprimate,care reprezintă 85,72 % 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
Secretar
Comp.inv.

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

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

NR.48
Cîmpeni,3 0 .0 3 .2 0 1 6
R.C./R.C.,8 EX

i
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ROMÂNIA 
JUDEJUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea ART.10 din HCL NR.15/2016 de aprobare 

documentaţii tehnico economice

Consiliul local al oraşului Cîmpen¡judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la 
data de 30.03.2016 ,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.4582/22.03.2016 al 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,

i

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.UNIC: (1) ART.10 din HCL NR.15/2016 se modifică, acesta având următorul 
conţinut:" Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Colegiul Naţional 
Avram lancu Cîmpeni -Teren  sport m u ltifuncţional ,cu valoarea tota lă 228.696 lei din care C+M 
221.604 le i,conform documentaţiei anexate".

(2) Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
oraşului Cîmpeni,comp.investiţii şi Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de 
spedalitate 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,ca re reprezintă 85,72 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

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

SERV.FINANCIAR CONT.
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢA 
DL.CONS.GRIGORE Ei

NR.49
Cîmpeni,30.03.2016 
R.C./R.C.,8 EX

AVIZAT 
SECRETAR 

DAC CRISTINA



CIMPENI 
UL LOCAL

HOTĂRÂRE
modificarea HCL NR.44/2011 de aprobare a contractelor de voluntariat pentru 
Iul din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă,modificată prin HCL 

2012 şi HCL62/2014

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
U9.2016,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,

Având în vedere:
-portul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
«pierea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
«Aratul nr.4411/17.03.2016 al comp.protecţie civilă din cadrul aparatului de pecialitate al primarului 
•jwdenle art.2 al.3 din HG 1579/2005
fMderile art.36 al.l din Legea 215/2001a administraţiei publice locale,republicată 

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

ART.l: Modifică anexa nr.l din HCL 44/2011 de aprobare a contractelor de voluntariat pentru 
»analul din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă,modificată prin HCL 102/2012 şi 
ÎL62/2014 conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2: Modifică anexa nr.7 din HCL 44/2011 de aprobare a contractelor de voluntariat pentru 

personalul din Gdrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă,modificată prin HCL 102/2012 şi 
<162/2014 conform anexei 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
jîşiIui Gmpeni,comp.protecţie civilă şi serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 
{primarului,

ART.4:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
T.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 
¡,care reprezintă 85,72% din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din numărul consilierilor

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar 
Viceprimar 
Comp.protecţie civilă 
Serv.financiar contab. 
voluntari

Afişier

PREŞEDINTE ŞED IN ŢA

HR.50
Gmpeni,30.03.2016 
RC/R.C.,2 ANEXE, lOex.



ROMANIA
JUDEJUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea actului adiţional nr.4 la contractul de închiriere nr.4548/2007

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data 
ie 30.03.2016 ,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. 1/2016 a SC UNIVERSAL PIV SRL Cîmpeni

•referatul nr.1548/22.03.2016 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului,
•prevederile art.20 din OG 88/2001,coroborat cu L.481/04 privind protecţia civilă,
•prevederile art.36 alin.6 lit.a pct.8 din Legea 215/01 a administraţiei publice locale,
•prevederile art.3 al.3 din contractul de închiriere nr.4548/23.03.2007

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

ART.l: Aprobă actul adiţional nr.4 la contractul de închiriere nr.4548/2007 ,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.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 12 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 85,72 % din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din numărul
consilierilor prezenţi).

H O T Ă R Ă Ş T E :

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

SERV.FINANCIAR CONT. 
SC UNIVERSAL PIV SRL Cîmpeni

Afişier

PRF------------------------------- A
DL.C0NS AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA

NR.51
Cîmpeni,3 0 .0 3 .2 0 1 6
R.C./R.C.,9 E X ,



□DEJUL A LB A
'ORAŞUL C ÎM P E N I
CONSILIUL L O C A L

HOTĂRÂRE
Privind dezlipirea pe apartamente a unui imobil

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data 
de 30.03.2016 ,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.4692/23.03.2016 al comp.cadastru din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, expertiza vizată de OCPI Alba
•prevederile art.36 al.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,
•prevederile Legii 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare,republicată în 2015,coroborat 
cu Ordinul 700/2014

în baza art.45 al.3 din legea 215/2001 a administraţiei publice loca le, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Se aprobă dezlipirea pe apartamente a imobilului cu nr.cadastral 70879-C1 
.situat în Cîmpeni,str.Horea ,NR.6 ,conform documentaţiei referat de admitere înregistrat la OCPI 
,BCPI Gmpeni sub nr. 1905/2011,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

ARL3: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 85,72 % din numărul consilierilor în funcţie( 100% din numărul 
consilierilor prezenţi).

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

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

NR.52
Cîmpeni,30.03.2016
R.C/R.C.,8 E X ,



i*D£JUL ALBA 
ORAŞUL CÎM PEN I 
CONSILIUL L O C A L

HOTĂRÂRE
Privind acordarea diplomei de aur şi a unui premiu în valoare netă de 600 lei din bugetul local 
peanul 2016,cuplurilor din oraşul Cîmpeni care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă 
la data depunerii cererii şi a unui premiu la împlinirea vârstei de 90 ani

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
21.04.2016 ,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 
«punerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni

•referatul nr.3/122,123,133,138,218,302/12.04.2016 al comp.stare civilă prin care se propune
acordarea diplomei de aur şi a unui premiu în valoare netă de 600 lei din bugetul local pe anul 2016, celor 
îoipluri din oraşul Cîmpeni care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă ,1a data depunerii cererii şi 
aunui premiu de 2500 lei la împlinirea vârstei de 90 ani dnei Boia Cornelia 
•prevederilê 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 din bugetul 
tal pe anul 2016, celor 5 cupluri din oraşul Cîmpeni care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă 
,ladata depunerii cererii.

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Acordarea  d ip lo m e lo r  s e  v a  f a c e  la  ş e d in ţ e le  c o n s i l iu lu i  lo c a l  , în t r - u n  c a d r u  f e s t iv .
ART.2:Se aprobă acordarea unui premiu în valoare netă de 2500 lei din bugetul local pe anul 2016 

numitei BOIA CORNELIA ,domiciliată în oraşul Gmpeni,str.Transilvaniei nr. 107,1a împlinirea vârstei de

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

ART.4:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil

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

Prezenta se comunică :Instit.Prefect 
Primar

Serv.financiar contab 
Stare civilă-SPCLEP

Cîmpeni,2 1 . 0 4 . 2 0 1 6
HC./R.C.,7 EX„1 ANEXĂ

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL CÎMPENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
I Privind rezilierea contractului de concesiune nr.310/14.01.2005

Consiliul lo ca l a l o ra ş u lu i C îm p e n i, ju d e ţu l A lb a , în t r u n it  în  ş e d in ţă  p u b lic ă  o rd in a r ă  la  d a ta  d e  2 1 .0 4 .2 0 1 6  
I  Jind în dezba te re  p ro ie c tu l d e  h o tă r â r e  in iţ ia t  d e  P r im a ru l o r a ş u lu i C îm p e n i,

Având în  v e d e re :
I  raportul favo rab il a l c o m is i i lo r  d e  s p e c ia l i t a t e  d in  c a d ru l C o n s i l iu lu i lo c a l C îm p e n i 
I  «punerea de m o t iv e  a p r im a ru lu i o ra ş u lu i G m p e n i

I -adresa nr.5122/30.03.2016 a serv.financiar contab.,IT din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
I referatul nr.5122/07.04.2016 al comp.urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
I prevederile art.36 al.2 lit.c din Legea 215/01 a administraţiei publice loca le, republicate 
■prevederile HG 884/2004,cu modificările şi completările ulterioare 
•prevederile pct.4.6 din contractul de concesiune

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l:Reziliază contractul de concesiune nr.310/14.01.2005,concesionar dr.Turcu Costică,obiectul 
contractului fiind exploatarea bunului imobil-cabinet de stomatologie,situat în oraşul Gmpeni str.Horea 
itr.63,pentru neplata redevenţei şi pentru faptul că titularul nu mai prestează activitatea de medic 
stomatolog în spaţiul concesionat.

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

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

Prezenta se comunicărlnstit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar 

Spitalul or.Gmpenî 
Comp.urbanism 
Serv.financiar contab.
Dl. dr. Turcu Costică 

Afişier



/ M

AOETUL alba
:raşul cîmpeni
biSILIUL LOCAL

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

Având în vedere:
aportul favorabil al c o m is ii lo r  d e  s p e c ia l i t a t e  d in  c a d ru l C o n s i l iu lu i lo c a l C îm p e n i 

I  «punerea de m otive a p r im a ru lu i o r a ş u lu i C îm p e n i
•raportul nr. 6179/18.04.2016 al comp.personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

■¡dresele nr.1385, 1577 /2016 ale Spitalului orăşenesc Cîmpeni
-Ordinul nr.528/2010 a MS privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului orăşenesc Cîmpeni 
•adresa nr.XI/A/29253/CSA/7520/2011 a MS privind avizarea modificării şi completării structurii 
organizatorice a Spitalului orăşenesc Cîmpeni
•adresa nr.XI/A/55587/RL/1631/2011 a MS privind avizul pentru eliminarea dispensarului TBC din 
structura organizatorică a Spitalului orăşenesc Cîmpeni
•adresa nr.XI/A/23083/CV/514/2012 a MS privind avizarea modificării structurii organizatorice a 
Spitalului orăşenesc Cîmpeni
adresa nr.XI/A/AP/444/EN/4397/2013 a MS privind avizarea modificării 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

J  dresa nr.ll/A/49523/NB/8456/2015 privind avizarea modificării structurii organizatorice a 
t  Spitalului orăşenesc Cîmpeni
r  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,

H O T Ă R Ă Ş T E :

¡Aprobă organigrama şi statul de funcţii la Spitalul orăşenesc Cîmpeni conform anexelor 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul 
npeni

mim .-».Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 
exprimate,ca re reprezintă 85,72 % din numărul consilierilor în funcţie ( 85,72 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

Consiliul local al o ra ş u lu i G m p e n i, ju d e ţ u l  A lb a , în t r u n it  în  ş e d in ţă  p u b lic ă  o rd in a r ă  la d a ta  d e  2 1 .0 4 .2 0 1 6  
nândîn dezbatere p ro ie c tu l d e  h o tă r â r e  in iţ ia t  d e  P r im a ru l o ra ş u lu i G m p e n i,

ART.3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului



l h (  "1

'românia

JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
j Privind rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anul 2016.

Consiliul loca l a l o ra ş u lu i G m p e n i, ju d e ţ u l  A l b a  î n t r u n i t  în  ş e d in ţă  p u b lic ă  o rd in a r ă  la  d a ta  d e  2 1 .0 4 .2 0 1 6  
M luând în dezbatere p ro ie c tu l d e  h o tă râ re  in iţ ia t  d e  P r im a ru l o ra ş u lu i G m p e n i,

Având în ved e re :
-raportul favorabil a l c o m is i i lo r  d e  s p e c ia l i t a t e  d in  c a d ru l C o n s i l iu lu i lo c a l G m p e n i  

I  «punerea de m o tiv e  a p r im a ru lu i o ra ş u lu i G m p e n i
I -referatul nr.6172/18.04.2016 al comp. in vestiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
I -prevederile art.19 alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale Legea nr.500/2002 
I ,privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,coroborat cu prevederile Legii 

I  or,339/2015 -Legea bugetului de stat pe anul 2016 ,J prevederile art.41 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale 
I  -prevederile art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice loca le, republicată.
I HCL19/2016 de aprobare a BVC pe 2016

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

I  HCLNR.19/2016 se rectifică după cum urmează:
1. ART.3 din HCL 19/2016 ,se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART.3: Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016 cu finanţare parţială sau integrală 
P  de la buget",conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre"

2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului
Cîmpeni, viceprimarul, serv.financiar, contabilitate,impozite şi taxe,comp.investiţii 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 14 voturi favorabile valabil

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.UNIC:Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Gmpeni pe anul 2016 şi,în consecinţă

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar

Viceprimar
Serv.financiar contab. 
Comp. in vestiţii

Comp.achiziţii 
Comp. juridic

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



EJULALBA
‘UL CÎMPENI

NSILIUL LOCAL

’rivind completarea HCL NR.2/2016 de aprobare a indicatorilor tehnico 
economici actualizaţi pentru lucrările de investiţii finanţate de MDRAP

Consiliul loca l a l o ra ş u lu i C îm p e n i, ju d e ţu l A lb a , în t r u n it  în  ş e d in ţă  p u b lic ă  o rd in a r ă  la  d a ta  d e
104.2016 ,luând în  d e z b a te re  p ro ie c tu l d e  h o tă r â r e  in iţ ia t  d e  P r im a ru l o ra ş u lu i C îm p e n i,

Având în vede re :
spoitul favorabil al c o m is i i lo r  d e  s p e c ia l i t a t e  d in  c a d ru l C o n s i l iu lu i lo c a l C îm p e n i 
«punerea de m o tive  a p r im a ru lu i o ra ş u lu i C îm p e n i

referatul nr. 6236/18.04.2016 al comp. investiţii din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului
prevederile art. 44 alin.l din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale ,combinat cu 
ît.36 alin.4 lit.d şi art. 126 din Legea 215/2001 a administraţiei publice
bcale,republicată,L.227/2015 privind Codul fiscal.

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:Art.l din HCL NR.2/2016 -valoare totală investiţie rest de executat conform deviz 

peneral anexat 1,1.494.493,16 lei (TVA 20%) se completează cu : 
precizarea din care: 1.454.972,16 lei -buget de stat 

39.521 lei/buget local
ART.2: Art.2 din HCL NR.2/2016-valoare totală investiţie rest de executat conform 

deviz general anexat 2, 30765,81 lei (cu TVA 20 %) se completează cu: 
precizarea din care:27.115,81 lei -buget de stat 

3650,00 lei- buget local
ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul oraşului Cîmpeni,comp.investiţii şi Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului.

ART.4:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile 

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

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

SERV.FINANCIAR CONT.



EŢUL ALBA
UL CÎMPENI
SILIUL LOCAL

HOTARARE

irul de personal al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor 
lice,pentru anul 2016 la nivelul oraşului Cîmpeni

Consiliul lo ca l a l o ra ş u lu i C îm p e n i, ju d e ţu l A lb a , în t r u n it  în  ş e d in ţă  p u b lic ă  o rd in a r ă  la d a ta  d e  2 1 .0 4 .2 0 1 6  
Jind în dezbatere p ro ie c tu l d e  h o t ă r â r e  in iţ ia t  d e  P r im a ru l o r a ş u lu i C îm p e n i,

Având în v e d e re :
cortul favorabil a l c o m is i i lo r  d e  s p e c ia l i t a t e  d in  c a d ru l C o n s i l iu lu i lo c a l C îm p e n i 
«punerea de m o t iv e  a p r im a ru lu i o r a ş u lu i C îm p e n i
•raportul nr. 6396/20.04.2016 al comp.personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
adresa nr.5267/G/SJ/2015 şi adresa nr.l725/G/SC/2016 a Instituţiei Prefectului -jud.Alba 
prevederile OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
;ublice locale,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:Modifică anexa nr.l(statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului ) la HCL 
liR.6/2016,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Modifică anexa nr.9 (statul de funcţii la gospodărire comunală ) conform anexei care face 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,care reprezintă 92,86 % din numărul consilierilor în funcţie ( 92,86 % din numărul
consilierilor prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar
Viceprimar

Serv.financiar contab. 
Comp.personal 
Afişier

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
DL.CONS.GRIGORE FAf AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA

*

NR.59
Cîmpeni,21.04.2016 
R.C./R.C.,8 ex,2 ANEXE



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

2015

Iii local al oraşului Cîmpen¡Judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
pod îfl dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni, 
li vedere:
pil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
potlve a Primarului oraşului Cîmpeni
r?251/06.05.2016 al Serviciului financiar contabilitate,IT din cadrul aparatului de specialitate al 
rade raportul de analiză
pi,36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice loca le, republicată ,combinat cu art.57
w/2006
s ORDINULUI MF nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
igetar al anului 2015
33it,45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

¿Aprobă contul anual de execuţie al bugetului local al oraşului Cîmpeni pe anul 2015,cf.anexei care 
pgrantă din prezenta hotărâre.
fCuaducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Cîmpeni 
miar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
|;Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
I:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile valabil exprimate,care 
,62% din numărul consilierilor în funcţie( 100% din numărul consilierilor prezenţi.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se corn unică:Instit. Prefect
Primar

Serv.financiar contab. 
Afişier

05.2016
IX



id aprobarea plăţii unor cheltuieli de judecată şi executare silită către 
¡riuVasile din bugetul local al oraşului Cîmpeni prin bugetul şi din conturile
¡generale cu clasele I-VIII Cîmpeni

ART

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data
05.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni 
Având în vedere:
rea de motive prezentată de Primarul oraşului Cîmpeni, 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni,
tul nr.7311/2016 al Serv.financiar contab. din cadrul aparatului de specialitate al

nţa civilă nr.1032/2014 a Tribunalului Alba, în dos.4475/107/2013,Sentinţa civilă 
5/2014 pronunţată de Tribunalul Alba în dos.4475/107/2013,Decizia civilă nr.74 
tată de Curtea de Apel Alba Iulia în dos.4475/107/2013 şi încheierea nr. 1/73/2016 

dos. Execuţional 73/2016 al BEJ Uleşan Daniela Maria,încheierea nr.225/2016 a 
toriei Cîmpeni din dos.232/203/2016 
erile art.21 al.4 din Legea 215/2001,republicată 
erile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale
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 includerea pe cheltuieli şi plata sumei de 41037,80 lei „reprezentând 
de judecată şi executare silită ,către Bobariu Vasile din bugetul local al oraşului 

i prin bugetul şi din conturile Şcolii generale cu clasele I-VIII Cîmpeni pe anul 
nform dos.execuţional nr.73/2016 al BEJ Uleşan Daniela Maria.
¿2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
oraşului Cîmpeni şi Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate

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 
te,care reprezintă 61,54 % din numărul consilierilor în funcţie ( 72,73 % din 
consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar

Serv.financiar contab. 
Sc.gimnazială Cîmpeni 

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

qah?

I

ni,16.05.2016
LC.,7EX,



HOTĂRÂRE
¿rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anul 2016.

J  Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
m k ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni 
wd în vedere:

de motive prezentată de Primarul oraşului Cîmpeni,
Uorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni,

AjI nr.7517/11.05.2016 al serv.financiar contabilitate şi referatul nr.6888,6970/09.05.2016 al 
iWestiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului
fcrile art. 19 alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale Legea nr.500/2002 ,privind 

publice, cu modificările şi completările ulterioare,coroborat cu prevederile Legii nr.339/2015 -Legea 
BJldestat pe anul 2016 ,
berile art.41 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale
Berile art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată.
,15/2016 de aprobare a BVC pe 2016
iibaza art.45 al.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate,

ART.UNIC:Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anul 2016 şi,în consecinţă HCL 
.5/2016 se rectifică după cum urmează:
: ART.l din HCL 19/2016 se modifică şi va avea următorul conţinut:
ü i Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Gmpeni , pe anul 2016 ,pe secţiuni , capitole , 

ole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate cf.anexei 1 , care face parte integrantă din prezenta

IRT.2 din HCL 19/2016 se modifică şi va avea următorul conţinut:
RT.2:Aprobă bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
3roprii,pe anul 2016 pe secţiuni , capitole , subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate ,conform 

■12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre."
3. ART.3 din HCL 19/2016 ,se modifică şi va avea următorul cuprins:

/RT.3: Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016 cu finanţare parţială sau integrală de la 
ĉonform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre"
4. ART.4 din HCL 19/2016 ,se modifică şi va avea următorul cuprins:

, ART.4:Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii publice ale instituţiilor publice şi activităţi finanţate 
sgral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 ,conform anexei nr.4 care face parte integrantă din 
,ţzenta hotărâre

5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Gmpeni, 
.̂financiar, contabilitate,impozite şi taxe,comp.investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
6.Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
7,Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 

D,62 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul consilierilor prezenţi)
Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 

Primar
Serv.financiar contab.
Comp. in vestiţii

HOT ĂRĂŞ T E :

Comp.achiziţii
Comp.juridic
Afişier



DMÂNIA 
UDEŢUL ALBA 
RAŞUL CÎMPENI 
ONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind acordarea titlului Cetăţean de onoare al oraşului Cîmpeni,

DLUI ADRIAN THIESS

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă 
publică extraordinară la data de 16.05.2016 ,luând în dezbatere proiectul de 
lotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni 

Având în vedere:
expunerea de motive prezentată de Primarul oraşului Cîmpeni, 
avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 

• îîmpeni,
•HCL NR. 167/2008 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului Cetăţean 
]e onoare al oraşului Cîmpeni
referatul nr.5985/13.04.2016 al dlui Igna Cornel -referent Casă de Cultură Avram 
!ancu Gmpeni
•prevederile art.36 al.8 din Legea 215/01 a administraţiei publice locale,republicată 

în baza art.45 al.l din Legea 215/01 a administraţiei publice 
ocale,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

A R T .l ¡Conferă titlul „CETĂŢEAN DE ONOARE AL ORAŞULUI CÎMPENI" 
DLUI ADRIAN THIESS

ART.2Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Primarul oraşului Cîmpeni.

ART.3 ¡Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
ART.4: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi favorabile 

valabil exprimate,care reprezintă 69,23 % din numărul consilierilor în funcţie 
(81,82 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
DL.CONS.GRIGORE

i
NR.63 
Cîmpeni,16 .05.2016 
7 ex.,

Primar
Dlui ADRIAN THIESS 

Casa de cultură „Av.Iancu" 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



% ° c>

3MÂNIA
DEJUL ALBA 
sAŞUL CÎMPENI 
ÍISILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
(ivind acordarea titlului Cetăţean de onoare al oraşului Cîmpeni,

DLUI BENCHEA GHEORGHE

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
(traordinară la data de 16.05.2016 ,luând în dezbatere proiectul de 
târâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni 

Având în vedere:
opunerea de motive prezentată de Primarul oraşului Cîmpeni,
ivizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local
impeni,

-HCL NR. 167/2008 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului 
tâţean de onoare al oraşului Gmpeni
sferatul nr.5983/13.04.2016 al dlui Igna Cornel -referent Casă de Cultură Avram 
¡ncu Gmpeni
revederile art.36 al.8 din Legea 215/01 a administraţiei publice locale,republicată 

în baza art.45 a l.l din Legea 215/01 a administraţiei publice 
rele,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART .l: Conferă titlul „CETĂŢEAN DE ONOARE AL ORAŞULUI CÎMPENI" 
LUI BENCHEA GHEORGHE.
ART.2Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

credinţează Primarul oraşului Gmpeni.
ART.3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi 

ivorabile valabil exprimate,ca re reprezintă 84,62 % din numărul consilierilor în 
mcţie (100 % din numărul consilierilor prezenţi)

PREŞEDINTE ŞEDINŢi 
DL.CCNS.GRIGORE Fi

IR. 64
impeni,16.05.2016

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar

Dlui Benchea Gheorghe 
Casa de cultură „Av.Iancu" 

Afişîer

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



3EJUL ALBA
,ÎŞUL CÎMPENI
ISILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
vind acordarea titlului Cetăţean de onoare al oraşului Clmpeni,

DLUI ONEŢIOAN

Consiliul local al oraşului Gmpenijudeţul Alba,întrunit în şedinţă 
olică extraordinară la data de 16.05.2016 ,luând în dezbatere proiectul de 
.târâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni 

Având în vedere:
«punerea de motive prezentată de Primarul oraşului Cîmpeni,
«izul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local

L167/2008 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului Cetăţean 
¡onoare al oraşului Cîmpeni
jferatul nr.5984/13.04.2016 al dlui Igna Cornel -referent Casă de Cultură Avram 
ucu Cîmpeni
revederile art.36 al.8 din Legea 215/01 a administraţiei publice locale,republicată 

în baza art.45 a l.l din Legea 215/01 a administraţiei publice 
.cale,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Conferă titlul „CETĂŢEAN DE ONOARE AL ORAŞULUI CÎMPENI" 
IUI ONEŢIOAN.

ART.2Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
credinţează Primarul oraşului Cîmpeni.

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

¡vorabile valabil exprimate,care reprezintă 76,93 % din numărul consilierilor în 
incţie (90,91 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar

Dlui ONEŢ IOAN 
Casa de cultură „Av.Iancu"

4

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

Afişier

7ex.,



OMÂNIA 
UDEŢUL ALBA 
i'RAŞUL CÎMPENI 
DNSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind acordarea titlului Cetăţean de onoare al oraşului Cîmpeni 

Dlui TRIFA VIOREL IOAN

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă 
iublică extraordinară la data de 16.05.2016 ,luând în dezbatere proiectul de 
otărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni 

Având în vedere:
expunerea de motive prezentată de Primarul oraşului Cîmpeni,
avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local
[imperii,
HCL NR. 167/2008 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului Cetăţean 
ie onoare al oraşului Cîmpeni
referatul nr.7423/11.05.2016 al dlui Igna Cornel -referent Casă de Cultură Avram 
ancu Cîmpeni
prevederile art.36 al.8 din Legea 215/01 a administraţiei publice locale,republicată 

în baza art.45 a l.l din Legea 215/01 a administraţiei publice 
focale, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Conferă titlul „CETĂŢEAN DE ONOARE AL ORAŞULUI CÎMPENI" 
DLUI TRIFA VIOREL IOAN.

ART.2Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
focredinţează Primarul oraşului Cîmpeni.

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

worabile valabil exprimate,care reprezintă 76,93 % din numărul consilierilor în 
foncţie (90,91 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar

DLUI TRIFA VIOREL IOAN 
Casa de cultură „Av.Iancu" 

Afişier

AVIZAT
SECRETAR

RADAC CRETINA
Cîmpeni,16.05.2016 
7ex.,



EJUL ALBA
SŞUL CÎMPENI
NSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
ivind alegerea comisiei de validare a Consiliului local

Consiliu! local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţa de 
istituire la data de 29 iunie 2016,
Având în vedere:

wederile art.31 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
ale,republicată şi art. 4 din REGULAMENTUL-CADRU de organizare şi
icţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 
/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;

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

ART.UNIC: Alege comisia de validare care va funcţiona pe întreaga 
jrată a mandatului consiliului local al oraşului Cîmpeni în următoarea 
imponenţă :

-dl.cons.BORTEŞ DAN GABRIEL 
-dl.cons.MIHEŢ ROMUL IULIUS 
-dna.cons.OPREA MARIA ELENA 
-dl.cons.OPREA IOAN VALENTIN 
-dl.cons.GOG VALENTIN TIBERIU

H O T Ă R Ă Ş T E :

«
LCONS.BOR" RIEL AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA

IR.67
Cîmpeni, 29 IUNIE 2016
IC./R.C.,6 EX.



HOTĂRÂRE
fld validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 05.06.2016

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţa de constituire la data de 
,2016,

Văzând :
esul verbal al comisiei de validare,
derile art.31 al.3 şi 5 şi art.31 A1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
e,republicată,cu modificările şi completările ulterioare şi art.6 şi 7 din Regulamentul -cadru 
anizare şi funcţionare a consiliilor locale,aprobat prin OG35/2002,aprobată cu modificări şi 
letări prin Legea 673/2002

în baza art.45 a l.l din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,cu 
tarile şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.UNIC:Validează mandatele consilierilor aleşi la data de 05.06.2016 ,după cum 

sază:
IR CONSTANTIN-PSD 
ORTEŞ DAN GABRIEL-PNL 
IZ DANIEL-PNL 
HIRILĂ MIRCEA-PNL
:mpean iulian-psd
ÎRA-GRIGORESCU GABRIEL-PSD 
RISTESCU VERA DORINA-PSD 
AIŢA VIRGIL LUCIAN-PNŢCD 
OG VALENTIN TIBERIU-PNL 
IUCA ALEXANDRU-PSD 
'IIHEŢ ROMUL IULIUS-PSD 
'IUCEA TRAIAN MIHAI-PRM 
OPREA IOAN VALENT1N-PNL 
OPREA MARIA ELENA-ALDE 
IRIFA MIHAIL-PNL

JULALBA
iJL CÎMPENI
[liUL LOCAL



MÂNIA
DEJUL ALBA 
'AŞUL CÎMPENI 
1SILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
ivind declararea constituirii legale a Consiliului local al oraşului 
imperii

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţa de 
instituire din data de 29 iunie 2016

Având în vedere că au depus jurământul un număr de 15 consilieri 
ş la data de 05.06.2016 ,ale căror mandate au fost validate (15).

Văzând:
prevederile art.34 al.2 din legea 215/2001 a administraţiei publice 
cale,republicată şi art.8 al.6 din Regulamentul cadru de organizare şi 
¡acţionare a consiliilor locale,aprobat prin OG 35/2002,Aprobată cu 
edificări şi completări prin Legea 673/2002.

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.UNIC: Se constată ca legal constituit Consiliul local al oraşului 
to\peni.

PREŞEDINTE DE yVA 
DL.CONS.MUCEA TRAIA

ASISTENŢI
LCONS.LUCA A L ^ N D R U

AVIZAT 
SECRETAR 

- II RĂDAC CRISTINA

împeni, 29. 06.2016 
fc/R.C.,6 EX



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţa de constituire 
la data de 29. 06.2016 ,

Având în vedere:
•propunerea d- lui cons.MUCEA TRAIAN MIHAI
•prevederile art.35 alin.l din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale,republicată şi art.9 al. 1-3 din Regulamentul -cadru de organizare şi funcţionare 
a_ consiliilor locale ,aprobat prin OG 35/2002,aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea 673/2002

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

H O T Â R Ă Ş T E :
ART1: Se alege dl.BAR CONSTANTIN preşedinte de şedinţă ,pe perioada a 

trei şedinţe ale Consiliului local.

AVIZAT 
SECRETAR 
VDAC CRISTINA

DL.CONS.BORTEŞ DAN GABRIEL

NR.70
CÎMPENI, 29 IUNIE 2016
R.C./R.C.,6 EX



ROMÂNIA 
JUDEJUL ALBA 
.ORAŞUL CÎMPENI 
■CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind alegerea viceprimarului oraşului Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţa de 
constituire din data de 29 iunie 2016

Având în vedere că în urma scrutinului ce a avut loc astăzi în 
şedinţa de constituire a Consiliului local al oraşului Cîmpeni, dna cons. 
Cristescu Veru Dorina a întrunit un număr de 8 voturi pentru din totalul de 
15 prezenţi,pentru alegerea D-sale ca Viceprimar al oraşului Cîmpeni, 
•prevederile art.57 al.l ,3 şi 7 din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale,republicată, precum şi dispoziţiile art. 11 - 14 din „Regulamentul-cadru 
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale", aprobat prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
573/2002,

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.UNIC:Se alege în funcţia de Viceprimar al oraşului Cîmpeni 
•Doamna CRISTESCU VERA DORINA.

NR.71
Cîmpeni, 29 IUNIE 2016
R.C./R.C.,8 EX



■

1
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
ĈONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind alegerea comisiilor de specialitate

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţa de 
constituire din data de 29 iunie 2016 

Având în vedere:
■ prevederile art. 54 alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
dispoziţiile art. 15 şi art. 17 din „Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliilor locale" aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu 
p&ficăn şi completări prin Legea nr. 673/2002,

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001;

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Consiliul local al oraşului Cîmpeni se organizează în 4 comisii , pe 
următoarele domenii de activitate:
1. Comisia pentru activităţi economico financiare şi agricultură.
2. Comisia pentru amenajarea teritoriu lu i,urbanism,protecţia mediului şi 
turism.
3. Comisia pentru activităţi social-culturale,culte,învăţământ,sănătate şi 
familie.
4. Comisia juridică, de disciplină,muncă şi protecţie socială,protecţie copii.

ART.2:Componenta comisiilor de specialitate pe domeniile de activitate 
aprobate la art.l, este următoarea:

1. Comisia pentru activităţi economico financiare şi agricultură:
-BAR CONSTANTIN -preşedinte(com.de bază)
-LUCA ALEXANDRU-secretar 
-CÎRA GRIGORESCU GABRIEL-membru 

f  TRIFA MIHAIL-membru 
> -GOG VALENTIN TIBERIU-membru

2. Comisia pentru amenajarea teritoriului ,urbanism,protecţia mediului şi 
turism:
-OPREA MARIA ELENA-presedinte 
-MIHEŢ ROMUL IULIUS-secretar



r

GAIŢA VIRGIL LUCIAN-membru 
MUCEA TRAIAN MIHAI-membru 
CHIRILĂ MIRCEA-membru

¿.Comisia pentru activităţi social culturale,culte,învăţământ,sănătate şi 
familie
-CÎRA-GRIGORESCU GABRIEL-preşedinte (corn. de bază)
■MUCEA TRAIAN MIHAI-secretar(com. de bază)
•LUCA ALEXANDRU-membru 
-BURZ DANIEL-membru 
■BORTEŞ DAN GABRIEL-membru

4.Comisia juridică,de disciplină,muncă şi protecţie socială,protecţie copii:

-GAIŢA VIRGIL LUCIAN -preşedinte (com. de bază)
-CÎMPEAN IU LI AN-secretar 
-BAR CONSTANTIN-membru 
-OPREA IOAN VALENTIN-membru 
-CHIRILĂ MIRCEA-membru

Nr.72
Cîmpeni, 29 IUNIE 2016 
R.C./R.C.,6 EX

WL



ROMANIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind modificarea HCL nr. 20/2016 de aprobare 

a unor documentaţii tehnico economice

Consiliul local al oraşului Cîmpeni, judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 
04.07.2016, luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
| - raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadru Consiliului local Cîmpeni
- expunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni

j - referatul nr.9506/30.06.2016 al compartimentului arhitect şef din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului
- prevederile art. 44, alin 1 din Legea nr. 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

HOTĂRĂŞTE

ART.l: ART 2 din HCL nr. 20/2016 se modifică , acesta având următorul conţinut:
ART. 2: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Şcoală primară Valea 

Bistrii - Reabilitare grupuri sanitare -cu valoarea de 84.490,00 lei ( TVA inclus) , valoare C+M
80.990.00 lei ( TVA inclus), contribuţia locală 3.500,00 lei ( TVA inclus) conform documentaţiei 
anexate.

ART.2: ART 3 din HCL nr. 20/2016 se modifică , acesta având următorul conţinut:
ART. 3: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Şcoală primară Vîrşi - 

Reabilitare grupuri sanitare -cu valoarea de 173.663,00 lei ( TVA inclus) , valoare C+M
166.793.00 lei ( TVA inclus), contribuţia locală 6.900,00 lei ( TVA inclus) conform documentaţiei 
anexate.

ART.3: ART 4 din HCL nr. 20/2016 se modifică , acesta având următorul conţinut:
ART. 4: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Şcoală primară 

Mihoieşti - Reabilitare grupuri sanitare -cu valoarea de 249.208,00 lei ( TVA inclus), valoare C+M
242.308.00 lei ( TVA inclus), contribuţia locală 6.900,00 lei ( TVA inclus) conform documentaţiei 
anexate.

ART.4: ART 5 din HCL nr. 20/2016 se modifică , acesta având următorul conţinut:
ART. 5: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Şcoală primară Certege 

- Reabilitare grupuri sanitare -cu valoarea de 65.908,00 lei ( TVA inclus), valoare C+M 62.408,00 
lei ( TVA inclus), contribuţia locală 3.500,00 lei ( TVA inclus) conform documentaţiei anexate.

ART.5: Cu aducere 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.6: Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.7: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabile 

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

Prezenta se comunica: Instit. Prefect 
Primar 
Viceprimar

* Comp. Arhitect şef
Serv Financiar contabilitate 
Afişier

PREŞEDINTE 
, DL.CONS. BAR

¥

NR. 73
Cîmpeni 04.07.2016 
O.I/O.I, 9 ex.

t AVIZAT 
SECRETAR



ROMANIA 
JUDE[UL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind modificarea HCL nr. 20/2016 de aprobare 

a unor documentaţii tehnico economice

Consiliul local al oraşului Cîmpeni, judeţul Alba, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 
04.07.2016, luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
1 - raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadru Consiliului local Cîmpeni
- expunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni

: - referatul nr.9506/30.06.2016 al compartimentului arhitect şef din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului
- prevederile art. 44, alin 1 din Legea nr. 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

HOTĂRĂŞTE

Î

ART.l: ART 2 din HCL nr. 20/2016 se modifică , acesta având următorul conţinut:
ART. 2: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Şcoală primară Valea 

Bistrii - Reabilitare grupuri sanitare -cu valoarea de 84.490,00 lei ( TVA inclus) , valoare C+M
80.990.00 lei ( TVA inclus), contribuţia locală 3.500,00 lei ( TVA inclus) conform documentaţiei 
anexate.

ART.2: ART 3 din HCL nr. 20/2016 se modifică , acesta având următorul conţinut:
ART. 3: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Şcoală primară Vîrşi - 

Reabilitare grupuri sanitare -cu valoarea de 173.663,00 lei ( TVA inclus) , valoare C+M
166.793.00 lei ( TVA inclus), contribuţia locală 6.900,00 lei ( TVA inclus) conform documentaţiei 
anexate.

ART.3: ART 4 din HCL nr. 20/2016 se modifică , acesta având următorul conţinut:
ART. 4: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Şcoală primară 

Mihoieşti - Reabilitare grupuri sanitare -cu valoarea de 249.208,00 lei ( TVA inclus), valoare C+M
242.308.00 lei ( TVA inclus), contribuţia locală 6.900,00 lei ( TVA inclus) conform documentaţiei 
anexate.

ART.4: ART 5 din HCL nr. 20/2016 se modifică , acesta având următorul conţinut:
ART. 5: Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia Şcoală primară Certege 

- Reabilitare grupuri sanitare -cu valoarea de 65.908,00 lei ( TVA inclus), valoare C+M 62.408,00 
lei ( TVA inclus), contribuţia locală 3.500,00 lei ( TVA inclus) conform documentaţiei anexate.

ART.5: Cu aducere 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.6: Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.7: Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabile 

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

Prezenta se comunica: Instit. Prefect 
Primar 
Viceprimar

* Comp. Arhitect şef
Serv Financiar contabilitate 
Afişier

NR. 73
Cimpeni 04.07.2016 
O.I/O.I, 9 ex.



LALBA
iCÎMPENI
UUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă

local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică de 
i la data de 12.07.2016 ora 16,30,
Având în vedere:

[punerea D-lui consilier Bar Constantin
perierile art.35 alin.l din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
Ale, republicată

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

H O TĂ R Ă Ş T E:

ART.l:Alege ca preşedinte de şedinţă,pe perioada a trei şedinţe ale 
illului local al oraşului Cîmpeni ,pe dl.cons.CÎMPEAN IULIAN.
ART.2:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ART.3:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi favorabile 

Mii exprimate,ca re reprezintă 53,34 % din numărul consilierilor în funcţie 
89 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar
Afişier

NR.74
1 Cîmpeni ,12.07.2016
I R.C./R.C. 5 ex.



ULALBA
JICÎMPENI
LIUL LO C A L

HOTARARE
Tind aprobarea organizării Festivalului Naţional de Folclor „Sus,sus,sus la moţi la munte" 
IfaaXX-â n perioada 12.07-15.07.2016

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică DE ÎNDATĂ la data de 
■7,2016,ora 16,30 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni.
I Având în vedere:
bortul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
plierea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni
mtul nr. 9983/11.07.2016 al D-lui Igna Cornel -referent comp.cultură şi activităţi sportive
tederile art.36 alin.2 lit.d ,alin.6 lit.a pct.4 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
b,republicată

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

I  ART.l: Se aprobă organizarea în oraşul Cîmpeni a Festivalului Naţional de Folclor „Sus,sus,sus la moţi 
punte" ediţia a XX-a,în perioada 12.07-15.07.2016,potrivit programului regulamentului şi bugetului 
fcisîn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
§  ART.2Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
"iipeni,Serviciul financiar contabilitate şi comp.cultură şi activităţi sportive.

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 

şrazintă 53,34 % din numărul consilierilor în funcţie ( 88,89 % din numărul consilierilor prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar
Viceprimar
Serv.financiar contab.
Comp. culturăşi activităţi sportive 
Afişier

ins
Cîmpeni,12.07.2016
C./R.C,8 EX.



m
IM
LOCAL

HOTARARE
jlwrdarea diplomei de aur şi a unui premiu în valoare netă de 600 lei din bugetul local 
*¡016,cuplurilor din oraşul Cîmpeni care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă 

•punerii cererii

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

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

3de motive a primarului oraşului Cîmpeni
lnr.3/462,3/474,3/626,3/694,3/721/20.07.2016 al comp.stare civilă prin care se propune 

de aur şi a unui premiu în valoare netă de 600 lei din bugetul local pe anul 2016, celor 
ireooraşul Cîmpeni care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă , 

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 :

KT,l:Se aprobă acordarea diplomei de aur şi a unui premiu în valoare netă de 600 lei din bugetul 
inul2016, celor 5 cupluri din oraşul Cîmpeni care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă 
opunerii cererii.
|«a face parte integrantă din prezenta hotărâre.
8T,2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
(lOmpeni şi Serviciul financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 
«I.3:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
i.ţT,4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 

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

Prezenta se comunică:Instit.Prefect 
Primar

Serv.financiar contab 
Stare civilă-SPCLEP 

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

DAC CRISTINA

¡,28.07.2016
JC,7EX„1 A N E X Ă

tJ



MIA

JL ALBA 

UL CÎMPENI 

ISILIUL LO C A L

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

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

Având în vedere:
itul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
nerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni

nr.8384/19.07.2016 al arhitectului şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
ederile 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 
irietate de 17/372 părţi(aferentă apartamentului XI) din terenul în suprafaţă de 372 mp înscris în CF 

1125Cîmpeni,nr.top.283/a/2 ,foaie individuală CF 70125-C1-U7 Cîmpeni nr.top.283/a/2/XI,imobil situat 
'oraşul Cîmpeni,str.OITUZ nr.6 bl.P2 , a p . l l , , numiţilor:

LETIŢIA,domiciliată în oraşul Cîmpeni str.Oituz,nr.6 ,bl.P2,AP.ll JUD.ALBA,COTA DE 
WRIETATE DE 17/744 de sub C 8.2 + COTA DE 17/2976 PĂRŢI de sub C26 din CF 70125 CÎMPENI 

DUMITRU DANIEL,domiciliat în comuna VADU MOŢILOR,sat Dealu Frumos,numărul 201 
¡JUD,ALBA,COTA DE PROPRIETATE DE 17/2976 PĂRŢI de sub C27 din CF 70125 CÎMPENI

ADELA -ELENA,domiciliată în oraşul Cîmpeni,str.Transilvaniei nr.13 A,JUD.ALBA,COTA DE 
PROPRIETATE DE 17/2976 PĂRŢI de sub C28 din CF 70125 CÎMPENI
SAUMGARTEN DANIELA-MARIA,domiciliată în mun.CLUJ-NAPOCA,STR.GEORGE VALENTIN BIBESCU 

(f,37 A,AP.2,JUD.CLUJ,COTA DE PROPRIETATE DE 17/2976 PĂRŢI de sub C 29 din CF 70125 CÎMPENI.
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 12 voturi favorabile valabil 

«primate,care reprezintă 80 % din numărul consilierilor în funcţie( 100% din numărul consilierilor 
prezenţi).

Prezenta se comunică:Instit.Prefect 
Primar 
Secretar
Comp.ARHITECT ŞEF 

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

PREŞED 
DL.CONS.CÎ

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

Cîmpeni,2 8 .0 7 .2 0 1 6
R.C./R.C.,8 EX



JLALBA
.CÎMPENI
IUL LOCAL

HOTĂRÂRE
and aprobarea Acordului de parteneriat dintre comuna Scărişoara prin 
|»liul local, Asociaţia AS 2001 Alba Iulia, Clubul de Ecologie şi Turism 
trtan Albamont, oraşul Cîmpeni prin consiliul local, Şcoala Gimnaziala 
peni şi Şcoala Gimnaziala Scărişoara

| Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
Rarii la data de 28.07.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de 
n i l  oraşului Cîmpeni,
I Având în vedere:

Ritulfavorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
■mierea de motive a primarului oraşului Gmpeni
tarea Asociaţiei AS 2001 Alba Iulia nr .739 din 15.07.2016 , înregistrată la 
«satura Generală a Primăriei Gmpeni sub nr. 10328/19.07.2016 privind 

pierea de încheiere a unui acord de parteneriat în vederea implementării în 
periat a proiectului „Investim în viitor!"Cod generat MySMIS -101765, pentru 
pse solicită finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Capital 
p  2014-2020,Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea
feei,Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a 

pei discriminări" şi Prioritatea de investiţii 9.ii Integrarea socio-economică a 
Imitaţilor marginalizate,Obiectiv specific 4.1-Reducerea numărului de persoane 
fceînriscde sărăcie si excluziune sociala din comunităţile marginalizate în care 
Iptapopulaţie aparţinând comunităţii rome;
■sportul de specialitate nr. 10328/19.07.2016 al comp.arhitect şef,referitor la 
părea încheierii unui acord de parteneriat între Asociaţia AS 2001 Alba Iulia, 

i i  de Ecologie şi Turism Montan Albamont, oraşul Gmpeni, comuna 
prişoara, Şcoala Gimnaziala Gmpeni şi Şcoala Gimnaziala Scărişoara,
■Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea J socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii 
' sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei discriminări" şi Prioritatea de investiţii 

1 91 Integrarea socio-economică a comunităţilor marginalizate, Obiectiv Specific 
U-Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune 
socială

prevederile art.36 al.2 lit.e,coroborat cu art.36 alin.7 lit.a şi c din Legea 
{ 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

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

rt 1. -  Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Asociaţia AS 2001 Alba Iulia, 
e Ecologie şi Turism Montan Albamont, oraşul Gmpeni prin consiliul local, 
Scărişoara prin consiliul local, Şcoala Gimnaziala Gmpeni şi Şcoala

H O T Ă R Ă Ş T E :



Scărişoara prin consiliul local, Şcoala Gimnaziala Gmpeni şi Şcoala 
sala Scărişoara în vederea implementării în parteneriat a proiectului „Investim 
)f!" pentru care se solicită finanţare nerambursabilă în cadrul Programului 
onal Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi
aterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale,
erea sărăciei şi a oricărei discriminări" şi Prioritatea de investiţii 9.ii 

socio-economică a comunităţilor marginalizate, anexat, parte a prezentei 
Obiectiv Specific 4.1-Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

î si excluziune sociala din comunităţile marginalizate în care există populaţie 
jenând comunităţii rome.
Alt. 2. -  Se împuterniceşte Primarul oraşului Gmpeni -  domnul Andreş Ioan 
i să semneze în numele şi pentru oraşul Gmpeni , Acordul de parteneriat 
:!a art.l.

ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
dinţează Primarul oraşului Gmpeni,comp.arhitect şef şi Serviciul financiar 
abilitate 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 12 voturi 

5 valabil exprimate,care reprezintă 80 % din numărul consilierilor în 
100 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect 
Primar 
Viceprimar

Asociaţia AS 2001 Alba Iulia 
Serv.financiar contab. 
Comp.arhitect şef 

AFIŞIER

jmpeni,28.07.2016
Lt/R.C.,12 EX,1 A N EX Ă



1

ilA
¿IUL ALBA
¿CÎM PENI
EIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
-rind aprobarea co tiza ţie i o raşu lu i C îm pen i la A soc ia ţia  de dezvoltare 
»un ita ră  "Sa lubris " A lba ,1a care  oraşu l C îm pen i este  mem bru asocia t

lonsiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data 
07.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni, 
rând în vedere:
I favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
rea de motive a primarului oraşului Gmpeni
il nr.7594/15.07.2016 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
t.b din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS ALBA 
) art.12 al.l şi art.36 al.2 lit.b din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
publicată,
î baza art.45 al.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

[T.l:Aprobă cotizaţia oraşului Gmpeni aferentă anului 2016 ,1a Asociaţia de Dezvoltare 
unitară "Salubris," Alba ,în cuantum de 2400 lei.
CT.2Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
oraşului Gmpeni,serv.financiar,contabilitate,impozite şi taxe din cadrul aparatului de 
te al primarului.
i.3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
r.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil

H O T Ă R Ă Ş T E :

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

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

îimpeni,28.07.2016
i i i  R.C,9 ex



LCIMPENI 
LIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

ptiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Alba, 
spectiv de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data 
'.7016,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni, 
nd în vedere:
avorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
a de motive a primarului oraşului Gmpeni

Raportul de specialitate nr.9537/15.07.2016 privind aprobarea documentaţiei de 
licitaţie pentru delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale 
serviciului de salubrizare în judeţul Alba, respectiv de colectare şi transport a 
deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri;

licitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SALUBRIS ALBA" transmisă sub nr. 
iregistrată sub nr.9537/2016 privind transmiterea documentelor aferente organizării 
de licitaţie privind colectarea separată şi transportul deşeurilor în judeţul Alba;

it de prevederile:
Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Salubris 
Alba", înscrisă în Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Alba 
Iulia conform Certificatului de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 
1126/A/07.08.2009;

edere prevederile:
li nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
ararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
i/ederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
ea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ;

_Ji nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;

ji temeiul art.45 al.2 Îit.d DIN LEGEA 215/2001 a administraţiei publice locale, republicate,

iietul de sarcini pentru Lotul 3, Zona 3 aferent licitaţiei de delegare

de deşeuri

H O T Ă R Ă Ş T E :

ia, respectiv de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de



Art. 2 Se aproba Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru judeţul Alba, precum si 
torii de performanţă şi nivelul penalităţilor aferente pentru Serviciul public de salubrizare
at;
Art. 3 Se aproba Contractul-cadru pentru Lotul 3, Zona 3 aferent licitaţiei de delegare 

concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în judeţul 
, respectiv de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de 
ri, precum si contravenţiile în domeniul Serviciului de salubrizare delegat pentru operatorii 
ici şi pentru utilizatori, precum şi cuantumul sancţiunilor (amenzilor) aplicate acestora ;

Art. 4 Se aprobă condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a operatorilor economici; 
Art. 5 Se aprobă stabilirea redevenţei în cuantum de 5% din cifra de afaceri realizată de 

economic delegat pe raza teritorială corespunzătoare fiecărui UAT component al ADI 
||ris Alba;

Art. 6 Se aprobă stabilirea taxei de administrare plătită de către operatorii economici 
cuantum de 0,75% din cifra de afaceri realizată din Serviciul de salubrizare delegat 

irtrujudeţul Alba pe Lotul 3, Zona 3, către ADI Salubris Alba ;
Art. 7 Se acorda un mandat special, în conformitate cu prevederile art. 22, alin. (1) din 
I ADI Salubris Alba, reprezentantului legal al oraşului Cîmpeni,pentru a vota în Adunarea 
lă a Asociaţiei hotărârile privind delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi 

ponente ale serviciului de salubrizare în judeţul Alba, respectiv de colectare şi transport a 
urilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri ;

ART.8:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
arul oraşului Cîmpeni,serv.financiar,contabilitate,impozite şi taxe,comp.ADPP din cadrul 
jlui de specialitate al primarului.
ART.9:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
ART.10 ¡Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 

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

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar 
Viceprimar 

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

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

*

R.80
Cîmpeni,28.07.2016 
9ex.,4 anexe



NIA

UL LOCAL

HOTĂRÂRE

jia'or producţia anului 2016

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
L2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

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

punerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni 
tfsanr. 1547/2016 a OS ABRUD RA
patul nr.3967/14.07.2016 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Iederile art.53 al.l lit.a din HG 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a 
iseilemnoase din fondul forestier proprietate publică,
«vederile art.60 al.4 şi 5 lit.a din Legea 46/2008-Codul Silvic 

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

ART.l:Se aprobă Metodologiei de calcul a preţului de referinţă al masei lemnoase pe 
m  producţia anului 2016 ,conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
I ART.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează OSH idra.

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 80 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul
msilierilor prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E :

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

pre:
DL.COI AVIZAT 

SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA

I r,81
împeni,28.07.2016 
p.C.,9 EX



Ş L  ALBA
UL CÎMPENI

.LOCAL

HOTARARE
Privind alipirea imobilelor cu nr.cadastral 73854 şi nr.cadastral 73856

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
i)7.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

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

unerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni 
Având în vedere:

referatul nr.10351/20.07.2016 al comp.cadastru din cadrul aparatului de specialitate al 
narului, expertiza vizată de OCPI Alba

prevederile art.36 al.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată
- -prevederile Legii 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare,
- republicată în 2015,coroborat cu Ordinul 700/2014 

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: Se aprobă alipirea imobilelor cu nr.cadastral 73854 şi nr.cadastral 73856 
te în Cîmpeni,str.Gării nr.21 A ,conform documentaţiei referat de admitere înregistrat la 
,BCPI Cîmpeni sub nr.8449/10.06.2016,care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
nărui oraşului Cîmpeni şi comp.cadastru 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 

rimate,care reprezintă 80 % din numărul consilierilor în funcţie( 100% din numărul 
'alierilor prezenţi).

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar 
Viceprimar
COMP.CADASTRU

R.C./R.C.,8 EX ,



LALBA
JLCÎMPENI
IUL L O C A L

HOTĂRÂRE
modificarea HCL NR.5/2016 de aprobare a numărului de asistenţi

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară
i de 28.07.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
ii Cîmpeni,
Având în vedere:

ul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
erea de motive a primarului oraşului Gmpeni 
nd în vedere:
ul nr.10485/25.07.2016 al comp.personal,resurse umane din cadrul aparatului de 
ateal primarului
erileart.6 alin.2 din HG 427/2001,modificată prin HG 463/2005
nbaza art.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

ART.l: Modifică numărul de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pentru 
6 la nivelul oraşului Cîmpeni,aprobat prin HCL NR.5/2016 de la 50 la 53 .
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
oraşului Cîmpeni,comp.personal,serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului

alitate al primarului.
ART.3¡Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
\RT.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile 
xprimate,care reprezintă 80 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din 
consilierilor prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E :

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

Serv.financiar contab. 
Afişier

183
mpeni,28.07.2016
C/R.C.,8 EX.

RĂDAC CRISTINA

AVIZAT
SECRETAR



LALBA
L C ÎM PENI

IUUL LOCAL

HOTARARE
/ind modificarea listei cu lucrările de reparaţii propuse a se realiza în anul 
!16 in oraşul Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la 
de 28.07.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului 
eni,

Având în vedere:
rtul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
inerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
atul nr.10479/25.07.2016 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de 
ilitate al Primarului,
ederile art.36 alin.2 lit.b şi d, din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
,republicată.
în baza art.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice 

republicată,

ART.l :Anexa nr.3 la HCL NR. 13/2016 , se completează astfel
- la capitolul 70.10-servicli publice descentralizate se completează titlul 

i aceasta având următorul conţinut : 'Reparaţii: amenajare târg de animale- 
ţie sanitara, zugrăveli, igienizare compartimente pentru animale şi wc public piaţa 

i mărfuri industriale-instalaţie sanitara, zugrăveli şi igienizare" fără modificarea 
•'ondurilor bugetare alocate iniţial.
Anexa nr.3 modificată face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2: Anexa 4,1a HCL NR.13 /2016, modificată prin HCL 41/2016 se

completează astfel:
- la capitolul 51.02:Administraţie creşterea fondurilor alocate este de 20680 

tei,de la 13000 lei, la 33680 lei după cum urmează:
■ punct. 1 va avea următorul conţinut: "mobilier registru agricol* birou viceprimar", iar 
ougetul alocat se suplimentează suma cu 1000 le i , în total 2500 lei 

Se introduc noi poziţii în lista dotărilor necesare, după cum urmează:
■punct.6 :"calculator+monitor", suma alocată este 10000 lei
•punct.7: "sursă neîntreruptibilă la 600VA VID, suma alocată este 2160 lei
■punct.8: "scaun ergonomie birou viceprimar", suma alocată 600 lei
•punct.9:"microsoft Office home and business 2013, 32-bit/x64, romanian, suma alocată
4600 le i
•punct. 10: "microsoft Windows 10 home , 32/64 bit, romanian, retail USB, suma alocată 
2320 lei

-la capitolul 54.02-Servicii de evidenţa populaţiei: creşterea fondurilor alocate 
este de 760 lei, de la 3000 lei, la 3760 lei după cum urmează:
• punct. 1 va avea următorul conţinut: "aparat foto+accesorii", iar bugetul alocat se 
rectifică în minus cu 1040 le i, din totalul de 3000 lei, rămâne un buget de 1960 lei

H O T Ă R Ă Ş T E :



Se introduc noi poziţii în lista dotărilor necesare, după cum urmează:
Ktl ¡"imprimantă multifuncţională", suma alocată este 800 lei 
p.3:"reţea locală SPCLEP Gmpeni, suma alocată este 1000 lei 
! la capitolul 66.02-Sănătate: creşterea fondurilor alocate este de 1300 lei, de 
ISO lei, la 7450 lei după cum urmează:
■LI va avea următorul conţinut: "asistenţi comunitari:echipament+trusă 
jală+tensiometre+termometre+pulsoximetre+glucometre", iar bugetul alocat este 
Piei
la capitolul 70.02-Locuinţe, servicii şi dezvoltare: creşterea fondurilor

peste de 3250 lei, de la 11000 lei, la 14250 lei după cum urmează:
Se introduce o nouă poziţie în lista dotărilor necesare, după cum urmează: 

p8 ¡"Corpuri de iluminat 70W cu console", suma alocată este 3250 lei 
I ANEXA NR.4 cu modificările şi completările susmenţionate, face parte din 
kita hotărâre.
ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Lul,Viceprimărul oraşului Gmpeni,comp.ADPP şi serv.financiar contabilitate din 
irul 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 12 voturi favorabile 

B ™  mate. ca re reorezintă 80 % din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din

Prezenta se comunică:Instit.Prefect

SERV.FINANCIAR CONT. 
Afişier

Primar
Viceprimar
Comp.ADPP

Cimpeni,28.07.2016
R.C/R.C.,8 EX ,2 anexe



p,67.02-cultura -  A-obiective de investiţii in continua re-Reabilita re 
; si extindere asezamant cultural P+E+M -Reproiectare si adaptare 

■•12.000 lei;
!70.02.-Locuinte,servicii si dezvoltare publica se retrage suma de

i ramasa de la licitaţii, 
ătorul cuprins:
aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016 cu finanţare parţială sau 
buget",conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre" 
erea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
ji Cîmpeni, viceprimarul, serv.fînanciar, contabilitate,impozite şi taxe, 
î cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri 
hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 

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

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar

Viceprimar
Serv.financiar contab. 
Comp.arhitect şef 

Comp.achiziţii 
Comp.juridic 
Afişier

INŢA 
N IU LI Al AVIZAT 

SECRETAR 
RAD AC CRISTINA

eni,28.07.2016 
;/R.C.,10 E X



CÎMPENI 
UL LOCAL

HOTĂRÂRE
«j modifica rea programului anual -2016 al achiziţiilor publice

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

Î  28.07.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului

Având în vedere:

I favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
rea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
il nr.10520/25.07.2016 al comp. achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al

ileart. 11 al.3 şi 4 şi art. 12 al.4 din HG 395/2016 ,pentru aprobarea normelor de 
'« e a  prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică

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

ART.l:Aprobă modificarea programului anual -2016 al achiziţiilor publice aprobat prin HCL 
3/2016,modificat prin HCL 43/2016 ,prin introducerea poziţiilor de la 154 la 164. 
tea completată face parte integrantă din prezenta hotărâre.
iRT.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
ui Cîmpeni, comp.achiziţii publice ,comp. in vestiţii ,comp.ADPP şi serv.financiar contab. din 
aparatului de specialitate al primarului.
IT.3; Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
U A :Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 
ate,care reprezintă 80 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul

lierilor prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E :

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



INIA
:]UL ALBA 
;UL CÎMPENI 
ilLIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
yind rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anul 2016.

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la 
¡de 28.07.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului
pii

Î Având în vedere:
tul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
nerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni

atul nr. 10549/26.07.2016 al serv.financiar contabilitate şi referatul
1)18/25.07.2016 al comp.arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
pederile art.19 alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale Legea 
:00/2002 ,privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,coroborat 
pederile Legii nr.339/2015 -Legea bugetului de stat pe anul 2016 , 
iederile art.41 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale 
iederile art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
le,republicată.
119/2016 de aprobare a BVC pe 2016
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.UNIC:Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Gmpeni pe anul 2016 şi,în 

nsecinţă HCL NR. 19/2016 se rectifică după cum urmează:
1. ART.l din HCL 19/2016 modificat de HCL NR.42/2016 şi HCL 62/2016 se modifică 
<aavea următorul cuprins:
IRT.l: Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Gmpeni , pe anul 2016 ,pe 
ijiuni, capitole , subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate cf.anexei 1 , care 
re parte integrantă din prezenta hotărâre."
2. ART.2 din HCL 19/2016 ,modificat prin HCL 62/2016 se modifică şi va avea 

(mătorul cuprins:
ART.2:Aprobă bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

iral sau parţial din venituri proprii,pe anul 2016 pe secţiuni , capitole , subcapitole , 
igrafe,titluri ,articole şi alineate ,conform anexei 2, care face parte integrantă din 
:enta hotărâre.",
3. ART.3 din HCL 19/2016.modificat prin HCL 42/2016,HCL 57/2016,HCL 62/2016 ,se

lifică
tea nr.3 -lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016 cu finanţare integrala sau parţiala 
ila bugetul local cu următoarele

- la cap.51.02.-autoritati publice - C-alte cheltuieli de investiţii- se
fmpleteaza cu obiectivul-procurare laptop = 3.000 lei

-la cap.65.02.-invatamant - C-alte cheltuieli de investiţii- se completează : 
-65.02.04.02-Colegiu National Avram Iancu -Izolaţie sala sport- 32.100 lei;



Î
 MÂNIA 
)EŢUL ALBA 
AŞUL CÎMPENI 
NSILIUL LOCAL

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

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de
108.2016 ,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. 11225/18.08.2016 al comp.arhitect şef 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 înscris în 
CF 73797 Cîmpeni,nr.top.310/2/5/44 ,NR.CADASTRAL 73797 ,în suprafaţă de 374 mp,imobil situat în 
.oraşul Cîmpeni,str.Mărăşeşti nr.2,JUD.ALBA , numitei CURT1CIU RAFILA ,domiciliată în
¡Cîmpeni,str.Mărăşeşti nr.2,jud.Alba .

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează secretarul 
oraşului Cîmpeni.

ART.3:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile valabil 

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

Prezenta se comunică:Instit.Prefect 
Primar 
Secretar 
Arhitect şef

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

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

NR.87
Cîmpeni,26.08.2016
8EX,R.C./R.C.



ilCÎMPENI 
UUL LOCAL

HOTĂRÂRE
/ind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne -  
igîn vederea achiziţionării unui camion 6x6 cu benă 
îrală cu sărăriţă şi plug + montaj

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
:ă la data de 26.08.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de 
ui oraşului Cîmpeni,
Având în ve de re :
itul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
,ierea de motive a Primarului oraşului Gmpeni
evederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 
i, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din 
inr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
joare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, 
:onenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 

Jfcările şi completările ulterioare;
lând seama de prevederile art. 41 alin. (4j din Legea nr. 24/2000 privind 
'le de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
feările şi completările ulterioare,
ind în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei 
î, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.
m
ind seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la 
3Cte sau convenţii, 
ind act de:
jatul nr.11290/19.08.2016 al compartimentului arhitect şef din cadrul aparatului 
Calitate al primarului
itemeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 
In.(l) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) 
idin Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

H  I
H O T Ă R Ă Ş T E :

11. - Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne-leasing în 
bre de 219.640,12 euro, cu o maturitate de 5 ani.

M  2. - Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru 
Jpponarea unui camion 6x6 cu benă trilaterală cu sărăriţă şi plug+montaj 

113. - Din bugetul local al oraşului Gmpeni,jud.Alba ,se asigură integral plata: 
iisen/iciului anual al datoriei publice locale;
:)alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.



14.- (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul 
:pal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei oraşului 
ini,judeţul Alba , următoarele date:
hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice 
ţări şi/sau completări ale acesteia;
valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract;

•gradul de îndatorare a oraşului Cîmpeni
¡durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a 
idei de rambursare a finanţării rambursabile;
(dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări 
lirsabile;
plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui 
istru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
ART.5:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

dinţează Primarul oraşului Gmpeni,arhitectul şef şi serviciul financiar 
iitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
ART.6:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri. 
ART.7:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi 
labile valabil exprimate,ca re reprezintă 93,34 % din numărul consilierilor în 
‘ie(93,34 % din numărul consilierilor prezenţi).

Prezenta se comunică:Instit.Prefect

Serv.financiar contabilitate 
Afişier

Primar 
Viceprimar 
Arhitect şef

AVIZAT 
SECRETAR 
RĂDAC CRISTINA

peni,26.08.2016 
./R.C.,10 EX,



JLALBA 

LCÎMPENI 

JUL LO C A L

HOTĂRÂRE
încetarea contractului de concesiune nr.5982/10.05.2013

ÎConsiliul local al oraşului Cîmpen¡Judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data
08,2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni. 
Ivândîn vedere:
»favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
erea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni
irea nr.600/12.07.2016 a Asociaţiei Crescătorilor de Taurine Arieşul Cîmpeni,prin care

«încetarea contractului de concesiune nr.5982/10.05.2013,
ui nr.10085/18.08.2016 al comp.urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
iui
lerile art.9 al.l lit.e din contractul de concesiune nr.5982/10.05.2013,coroborat cu art.7 
t) din OUG 3/2015
aferile art.36 al.2 lit.e din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate, 
în baza art.45 al.3 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

IRT.1: începând cu data de 26.08.2016,încetează contractul de concesiune

t '10.05.2013,având ca obiect exploatarea păşunii ,proprietate privată a oraşului 
rpotrivit art.9 a l.l lit.e din contract.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

i i  oraşului Cîmpeni,comp.urbanism şi serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului de 
late al primarului şi comisia numită
ART.6:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.7:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile valabil 
rate,care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din numărul 
firilor prezenţi).

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar 
Viceprimar 
Comp.urbanism 
Serv.financiar contab 
ACT ARIEŞUL CÎMPENI 

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

&
!9
pi,26.08.2016
,/R.C. 14 EX,



MÂNIA
îlULALBA 
HIL CÎMPENI 
BOIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind dezlipirea unui imobil

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
M6.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
¡portul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
«punerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni

f  eratul nr.10352/20.07.2016 al comp.cadastru din cadrul aparatului de specialitate al 
mărului, expertiza vizată de OCPI Alba

- prevederile art.36 al.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată 
- -prevederile Legii 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare,
- republicată în 2015,coroborat cu Ordinul 700/2014 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

|
I ART.l: Se aprobă dezlipirea imobilului cu nr.cadastral 71283 Cîmpeni ,situat în 

peni, str. MESTEACĂN ULUI, conform documentaţiei referat de admitere înregistrat la OCPI 
IPI Cîmpeni sub nr.8395/09.06.2016,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
mărul oraşului Cîmpeni şi comp.cadastru 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 

«primate,care reprezintă 93,34 % din numărul consilierilor în funcţie( 93,34 % din numărul 
.onsilierilor prezenţi).

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar 
Viceprimar 
COMP. CADASTRU

NR.90
Cîmpeni,2 6 .0 8 .2 0 1 6
R,C./R.C.,9 EX ,



JIUL ALBA 
K(JL CÎMPENI 
p U L  LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Cîmpeni în Adunarea 

ienerală a Asociaţilor la Societatea comercială SALUBRITATE APUSENI SRL ,1a 
care oraşul Cîmpeni este membru asociat

Consiliul local al o raşu lu i C îm pen i,judeţu l A lba ,în trun it în  şed in ţă  publică ord inară  la 
iade 26.08.2016 , luând în dezbatere  pro iectu l de hotărâre in iţia t de  Prim aru l oraşulu i
¡peni,
' Având în vedere:
şortul favorabil al com is iilo r de  spec ia lita te  d in cadru l Consiliu lu i local G m pen i 
punerea de m otive  a prim aru lu i o raşu lu i G m pen i 

■adresa nr.668/2016 fo rm u la tă  de  SC  Sa lubrita te  Apusen i SRL
îeratul nr. 10354/18.08 .2016 al com partim entu lu i AD PP din cadru l aparatu lu i de spec ia lita te  al 
parului
revederile Legii 31/1990 ,cu m od ifică rile  şi com p le tă rile  u lte rioare ,Legea 51/2006 a se rv ic iilo r 
unitare de utilităţi pub lice,cu m od ificările  şi com p le tă rile  u lte rioare ,Legea 101/2006 privind 
¡viciul de sa lubrizare  al loca lită ţilor
revederile art.art.36 a l.2 lit.d şi al 6 lit a pct 14 d in Legea 215/2001a adm in istra ţie i publice 
¡ale, republicată,

In baza art.45 a l . l  din Legea 215/2 001 a adm in istra ţie i publice loca le ,repub lica tă ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1:Desem nează ca reprezen tan t al consiliu lu i local G m pen i în  Adunarea Genera lă a 
¡ociaţilor la Socie ta tea com erc ia lă  SaLUBRITATE  APU SEN I SRL pe dl cons ilie r G m pean  Iulian 
Mmiciliat în G m pen i, str.M oţilo r n r.77A  AP.32 ,jud.A lba.

Art.2:Cu aducerea  la îndep lin ire  a prevederilo r prezente i hotărâri se încred in ţează 
ersoana desem nată.

A rt.3 :Secre taru l oraşu lu i G m pen i va asigu ra pub lic ita tea prezente i hotărâri.
A rt.4:P rezenta  hotărâre a fo st adoptată  cu un num ăr de 15 voturi favorab ile  valabil 

«primate,care reprezin tă  100%  din num ăru l consilie rilo r în  funcţie  ( 100%  din num ărul
unsilierilor prezenţi)

Prezenta se com un ică:Instit.P re fectu lu i
Prim ar
V icep rim ar

f NR.91
Cîmpeni,26.08.2016 
R.C./R.C.,10 EX

SC  SALUBRITATE  APUSENI 
Se rv .financ ia r contab. 
Pers.desem nată 

Com p.AD PP 
A fiş ie r

AVIZAT
SECRETAR



UDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ,depus de OS 
ABRUD RA

Consiliul local al o raşu lu i C îm pen i,jude ţu l A lb a ,în tru n it în  şed in ţă  pub lică  o rd ina ră  la 
lata de 26 .08 .2016 , luând în de zba te re  pro iectu l de  ho tă râ re  in iţ ia t de  P rim aru l o raşu lu i 
Cîmpeni.

Având în vedere:
•raportul favorabil al com is ie i de  sp ec ia lita te  d in  cad ru l C ons iliu lu i loca l C îm pen i 
■expunerea de m otive  a Prim aru lu i o ra şu lu i C îm pen i
•bugetului de ven itu r i şi che ltu ie li p ropus pentru  anu l 2016 şi depus de  O S ABR U D  RA cu 
adresa nr.3662/2016 ,în reg istra t sub n r.7893 /2016  şi ad resa  n r.5322 /2016  ,în re g is tra t sub 
ir,10379/20 16
•referatul n r.7893 ,10379 /18 .08 .2016  al com pa rtim en tu lu i AD PP  d in  cad ru l apa ra tu lu i de 
ipecialitate al p rim aru lu i
•prevederile art. 36 a lin .2 lit.c  d in Legea 215/2001  a adm in is tra ţie i pub lice  lo ca le ,repub lica tă ,
•ART.5.3 din con tractu l n r.7278 /2009
•prevederile a rt.33  a l.2 lit .f şi a l.3 lit.a  ,b  şi d d in  L .46 /2008  priv ind  codu l s ilv ic ,cu  m od ifică rile  
şi completările u lte rioa re

în  baza a rt.45  a lin .2 d in  Legea 215/2001  a adm in is tra ţie i pub lice  
locale,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART. 1:Av izează  bugetu l de  ven itu r i şi che ltu ie li pe anu l 2016 ,depus de  O S ABR U D  
RA,conform anexe i ca re  face  parte  in teg ran tă  d in  p rezen ta  hotărâre .

ART.2Cu aduce rea  la în dep lin ire  a p revede rilo r p rezen te i ho tă râ ri se  în cred in ţează  
primarul oraşu lu i C îm pen i , com p .A D PP  şi Se rv .f in an c ia r con tab ilita te  d in  cad ru l apa ra tu lu i de 
specialitate al P rim aru lu i şi OS ABR U D  RA.

ART.3:Secre ta ru l o raşu lu i C îm pen i va a s igu ra  pub lic ita tea  p rezen te i ho tă râ ri 
ART.4:Prezen ta  ho tă râ re  a fo st adop ta tă  cu un num ăr de  15 vo tu ri favo rab ile  va lab il 

exprimate,care rep rez in tă  100 %  d in  num ăru l con s ilie r ilo r în  fun c ţ ie  ( 100 %  d in  num ăru l 
consilierilor p rezenţi).

P rezen ta  se  com un ică :In s tit.P re fe c tu lu i 
P rim ar 
V icep rim a r 
C om p .AD PP  

S e rv .f in an c ia r contab .
O S ABR U D  RA 
A fiş ie r

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

Cîmpeni,26.08.2016 
R.C./R.C.,9 EX



(MÂNIA 
DEJUL ALBA 
SAŞIIL CÎMPENI 
ONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
nvind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local Cîmpeni în Adunarea generală a Asociaţiei de 
îvoltare intercomunitară « APA ALBA »

Consiliul local al oraşului Gmpeni ,jud.Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 26.08.2016 ,luând în 
ezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,jud.Alba

Având în vedere:
aportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
expunerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
referatul nr.9825/17.08.2016 ,al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
prevederile HCL 78/2003 privind asocierea oraşului Gmpeni, prin Consiliul local Gmpeni, la Asociaţia Apa Alba, OG 
i/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
mpletările ulterioare, ale Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 
ferioare, ale Legii 241/2006 a serviciului cu apă şi canalizare, respectiv ale art. 16, alin. 3 şi art. 21, alin. 1 din Statutul 
:robat de AGA prin Hotărârea nr.4/01.10.2014

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

HOT ĂRĂŞ T E :

ART.l: Se acordă mandat special d-lui Andreş Ioan Călin, primar al oraşului Gmpeni, reprezentantul Consiliului 
ocal CÎMPENI în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercom unitară APA ALBA , să voteze strategia de 
tarifare pentru serviciile de apă şi apă uzate furnizate de Operatorul Regional SC Apa C ITA  SA Alba pentru perioada 
2017-2022 prezentată în tabelul următor:

Strategia 
de tarifare

Tarif iniţial 
ron/mc*

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Apă 3,01 3,75% 3,75% 3,00% 3,00% 3,00% 7,00%

Apă uzată 2,86 3,75% 3,75% 3,00% 3,00% 3,00% 13,50%
Tarif fără TVA

Art.2: Se acordă mandat special d-lui Andreş Ioan Călin, primar al oraşului Gmpeni, reprezentantul Consiliului 
local Gmpeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară APA ALBA ,să voteze actul adiţional 
nr.3/2016 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, conform 
anexei.

ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Gmpeni.
ART4:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 

93,34 % din numărul consilierilor în funcţie ( 93,34 % din numărul consilierilor prezenţi)
Prezenta se comunică:Instit.Prefectului

Primar 
Viceprimar 
ADI APA ALBA 
Serv.financiar contab.
Comp.ADPP 
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



MÂNIA
DEJUL ALBA 
¡ASUL CÎMPENI 
3NSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
ivind numirea reprezentanţilor Consiliului local al oraşului Câmpeni în Consiliul de 
Iministraţie al Spitalului orăşenesc Câmpeni şi a Spitalului de boli cronice Câmpeni

Consiliul local al oraşului Câmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de
08.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni 

Având în vedere:
sportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
¡«punerea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni 
Având în vedere:

sferatul nr.9894,10048/20.07.2016 al secretarului oraşului Cîmpeni,
revederile art.187 al.2 lit.b,al.5 şi al.8 ,al. 13 şi art.188 ,art,189 din Legea 95/2006 privind reforma în 
omeniul sănă tă ţii,republicată
revederile art.36 al.9 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate, 
în baza art.45 a l. l din Legea 215/2001 a administraţiei publice loca le, republicate,

HOT ĂRĂŞ T E :

ART.l:Num eşte ca reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Cîmpeni,în consiliul de administraţie 
Spitalului orăşenesc Cîmpeni pe: 
icons.BAR CONSTANTIN 
dna cons.OPREA MARIA ELENA

| Numeşte ca membrii supleanţi în consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc Cîmpeni pe: 
kcons.CÎMPEAN IULIAN 
dl.cons.MUCEA TRAIAN MIHAI.

ART.2: Numeşte ca reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Cîmpeni,în consiliul de administraţie 
¡Spitalului de Boli cronice Cîmpeni pe: 
dl.cons.CÎRA-GRIGORESCU GABRIEL 
dl.cons.GAIŢA VIRGIL LUCIAN

Numeşte ca membrii supleanţi în consiliul de administraţie al Spitalului de Boli cronice Gmpeni pe: 
dl.cons.LUCA ALEXANDRU
icons.MIHEŢ ROMUL IULIUS.
ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează consilierii 

nominalizaţi.
ART.4:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile valabil 

oprimate,ca re reprezintă 66,67 % din numărul consilierilor în funcţie ( 66,67 % din numărul
consilierilor prezenţi)

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

Secretar
Spital or.Gmpeni 
Spital boli cronice 
AFIŞIER

AVIZAT 
SECRETAR 

,C C RIŞTI NA

PREŞ
DL.CONS.CÎ

NR.94
Cîmpeni,2 6 .0 8 .2 0 1 6
R,C./R.C.,15 E X



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

HOTĂRÂRE
Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Cîmpeni în Consiliul de administraţie al 
Colegiului Naţional Avram Iancu Cîmpeni,,Liceul Tehnologic silvic Cîmpeni,Şcoala Gimnazială Cîmpeni 
grădiniţei cu program prelungit PITICOT Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 26.08.2016 
,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
-solicitările nr.2270/2016,2334/2016,670/2016,348/2016 ale unităţilor de învăţământ din oraşul Gmpeni: Colegiului 
Naţional Avram Iancu Cîmpeni, ,Liceul Tehnologic silvic Cîmpeni,Şcoala Gimnazială Cîmpeni ,Grădiniţei cu program 
prelungit PITICOT Gmpeni
-raportul nr.9936,10289,9694,10202/20.07.2016 al secretarului oraşului Gmpeni,
-prevederile art.4 din Ordinul nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şl funcţionare a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar
-prevederile art.96 al.2 din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale,cu modificările şl completările ulterioare 

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

ART .l:Desemnează 3 reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Gmpeni în consiliul de administraţie al 
Colegiului Naţional Avram Iancu Gmpeni ,pe dnii consilieri:
-BAR CONSTANTIN 
-CÎMPEAN IULIAN 
-GAIŢA VIRGIL LUCIAN

ART.2:Desemnează 3 reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Gmpeni în consiliul de administraţie al 
Liceului Tehnologic silvic Gmpeni ,pe dnii consilieri:
-OPREA MARIA ELENA 

f  -MIHEŢ ROMUL IULIUS 
W -MUCEA TRAIAN MIHAI

ART.3:Desemnează 3 reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Gmpeni în consiliul de administraţie al 
Şcolii gimnaziale Gmpeni,pe dnii consilieri:
-CÎRA-GRIGORESCU GABRIEL 
-MIHET ROMUL IULIUS 
-MUCEA TRAIAN MIHAI

ART.4:Desemnează 1 reprezentant al Consiliului local al oraşului Gmpeni în consiliul de administraţie al 
Grădiniţei cu program prelungit PITICOT Gmpeni ,pe dl.consilier:
-GAIŢA VIRGIL LUCIAN

ART.5:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează consilierii desemnaţi.
ART.6 :Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri

ART.7:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile valabil exprimate,care 
rQr.rQ-7ir.fg 7 3  140/, Hin m imăn ii mnciiipriinr în fnnrHp (  7? 34 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect

H O T Ă R Ă Ş T E :

Gmpeni,26.08.2016 
R.C./R.C.,19 EX

Primar
Viceprimar
Serv.financiar contab. 
Secretar
Unit. de învăţăm. 

Consilieri desemnaţi 
AFIŞIER



ROMANIA 
JUDEJUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anul 2016.

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică DE ÎNDATĂ la 
data de 09.09.2016 ,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. 11685/07.09.2016 al serv.financiar contabilitate şi referatul 
nr.11875/06.09.2016 al comp.arhitect şef 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 nr.339/2015 -Legea bugetului de stat pe anul 2016 ,
-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.
-HCL19/2016 de aprobare a BVC pe 2016 cu modificările 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.UNIC:Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anul 2016 şi,în 
consecinţă HCL NR.19/2016 se rectifică după cum urmează:

1. ART.l din HCL 19/2016 modificat de HCL NR.42/2016 , HCL 62/2016 şi 85/2016 se 
modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART.l: Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Cîmpeni , pe anul 2016 ,pe 
secţiuni , capitole , subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate cf.anexei 1 , care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre."

2. ART.3 din HCL 19/2016 modificat prin HCL 42/2016,HCL 57/2016,HCL 62/2016 şi 
HCL 85/2016 ,se modifică
Anexa nr.3 -lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016 cu finanţare integrala sau parţiala 
de la bugetul local , cu următoarele:

-la cap.65.02.-invatamant - B-OBIECTIVE NOI DE INVESTIŢII - se
completează :

65.02.04.01 Şcoala gimnazială Cîmpeni
1. Reabilitare grupuri sanitare Şcoala primară Valea Bistrii 
-lucrări construcţii 80990 lei
-asistenţă tehnică 900 lei 
-diriginte de şantier 850 lei
2. Reabilitare grupuri sanitare Şcoala primară Certege:
-lucrări construcţii 62408 lei
-asistenţă tehnică 900 lei 
-diriginte de şantier 850 lei



3. Reabilitare grupuri sanitare Şcoala primară Vîrşi:
- lucrări construcţii 166763 lei
-asistenţă tehnică 2000 lei 
-diriginte şantier 2000 lei
4. Reabilitare grupuri sanitare Şcoala primară Mihoieşti:
-lucrări construcţii 242308 lei
-asistenţă tehnică 2000 lei 
-diriginte şantier 2000 lei

C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII se completează cu:
65.02.04.01-Şcoala gimnazială Cîmpeni 

-Reabilitare grupuri sanitare şi accese -DALI 2000 lei 
65.02.04.02 Colegiul Naţional Avram Iancu Cîmpeni 
-Reabilitare cantină şcoiară -DALI 3000 LEI 
70.02-locuinţe,servicii/dezvoltare publică 
B.Obiective noi de investiţii se completează cu :
70.02.06-Modernizare iluminat public în LES,str.Horea,Moţilor,Turzii,Meşteşugarilor- 

diriginte de şantier 7000 lei
Se diminuează de la cap.70.02.06-diriginte de şantier cu suma de 23500 lei, 

şi va avea următorul cuprins:
„ART.3: Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016 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 Gmpeni, viceprimarul, serv.financiar, contabilitate,impozite şi taxe, 
arhitectul 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 11 voturi favorabile valabil 

exprimate,care reprezintă 73,34 % 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 
Comp.juridic 
Afişier

PREŞEDINTE ! 
DL.CONS. BUR5

NR.97
Cîmpeni,09.09.2016
R.C./R.C.,10 EX



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea programului anual -2016 al achiziţiilor publice

Consiliul local al o raşu lu i G m pen i,jude ţu l A lba ,în trun it în  şed in ţă  pub lică DE ÎND ATĂ  la data 
de 09.09.2016 , luând în  dezbatere  pro iectu l de  ho tărâre  in iţ ia t de Prim aru l oraşu lu i G m pen i,

Având în vedere:
-raportul favorabil al com isiilo r de  spec ia lita te  d in  cadru l Consiliu lu i local G m pen i 
-expunerea de motive a prim aru lu i oraşu lu i G m pen i
-referatul nr.11879/06.09.2016 al com p. ach iz iţii pub lice d in cadru l aparatu lu i de  spec ia lita te  al 
primarului,
-prevederile art. 11 a l.3 şi 4 şi art. 12 a l.4  din HG 395/2016 ,pentru aprobarea norm elo r de 
aplicare a prevederilor re feritoare  ia a tribu irea  contractu lu i de ach iz iţ ie  publică

în baza art.45 a lin .2 din Legea 215/2001 ,a adm in istra ţie i pub lice loca le ,repub licată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART .l:Ap robă m od ificarea program u lu i anual -2016 al ach iz iţ iilo r pub lice  aprobat prin HCL 
NR.18/2016,modificat prin HCL 43/2016 şi HCL 86/2016 ,prin in troducerea poziţiilo r de la 165- 
180.

Anexa completată face  parte in tegrantă  din prezenta hotărâre.
ART.2: Cu aducerea la îndep lin ire  a prevederilo r p rezente i hotărâri se în cred in ţează  primarul 

oraşului Gmpeni, com p.ach iz iţii pub lice  ,com p.a rh ite ct şe f ,com p.AD PP şi se rv .financ ia r contab. 
din cadrul aparatului de  spec ia lita te  al p rim aru lu i.

ART.3: Secretarul oraşu lu i G m pen i va asigu ra  pub lic ita tea prezente i hotărâri.
ART.4:Prezenta hotărâre  a fo st adop ta tă  cu un num ăr de 11 voturi favorab ile  valab il 

exprimate,care reprezintă 73 ,34 % din num ăru l consilie rilo r în  funcţie  ( 100 % din num ărul
consilierilor prezenţi)

Prezenta se com un ică:Instit.P re fectu lu i 
Prim ar 
V icep rim ar 
Com p .arh itect şe f 
Com p.AD PP 
Serv.fin .contab.
Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

Cîmpeni,09.09.2016 
R.C./R.C.10ex..l ANEXĂ



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

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

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică DE ÎNDATĂ la data de 
09.09.2016 ,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. 11877/06.09.2016 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al
primarului
-HCL nr.35/2016
-HCL NR.81/2016 privind metodologia de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior 
-prevederile HG 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică,
-prevederile art.60 al.4 şi 5 lit.a din Legea 46/2008-Codul Silvic
-prevederile art.36 alin.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice loca le, 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 preţul minim de pornire la licitaţie pentru partizile pe pachete după cum urmează:
l.pachet 1

1. Pachet 1- partida 8717-Nedei, 8718-Pr Brădeana, 9017-Brădeana , 9018- Nedei -preţul 
minim de vânzare la licitaţie este de 178 lei/mc.

-partida 8717 Nedei , constând în produse secundare-rărituri , constituită în U.A 113B cu un volum total 
de masă lemnoasă de 55 mc,
-partida 8718 Pr. Brădeana, constând în produse de igienă, constituită în U.A 113C, 114B, 121D, 332A,
333, cu un volum total de masă lemnoasă de 115 mc,
-partida 9017 Brădeana, constând în produse accidentale I, constituită în U.A 332A, 333 cu un volum 
total de masă lemnoasă de 130 mc,
-partida 9018 Nedei, constând în produse accidentale II, constituită în U.A 113C, 113D, 114A cu un 
volum total de masă lemnoasă de 142 mc, .

2. Pachet 2 - partida 8966-Piatra Alba, 8964-Şesul Cerbului -preţul minim de vânzare la licitaţie 
este de 170 lei/mc.

Partida 8966 Piatra Alba, constând în produse Secundare rărituri, constituită în U.A 330A, cu un 
volum total de masă lemnoasă de 162 mc, .
Partida 8964 Şesul Cerbului, constând în produse de igienă, constituită în U.A 319B, 320, 321B, 
322C, 33IA cu un volum total de masă lemnoasă de 93 mc, .
3. Partida 8962-Sfârdoi -preţul minim de vânzare la licitaţie este de 180 lei/mc

-Partida 8962 Sfârdol, constând în produse secundare-rărituri, constituită în U.A 323D cu un volum totai 
de masă lemnoasă de 145 mc, .

4.Pachet 3- partida 8961-Pr. Lindru, 9003-Pr Lindru, 9004-P. Lindru -preţul minim de vânzare 
la licitaţie este de 250 lei/mc.
-Partida 8961 P Lindru, constând în produse principale, constituită în U.A 314B cu un volum total de 
masă lemnoasă de 256 mc,
-Partida 9003 P Lindru, constând în produse de igienă, constituită în U.A 306A, 306B, 306C, 306D, 313B, 
314A cu un volum total de masă lemnoasă de 89 mc,
-Partida 9004 P Lindru, constând în produse de igienă, constituită în U.A 307A, 308A, 309A, 310A, 310B,



312D, 312G, 339A cu un volum total de masă lemnoasă de 118 mc,
5. Pachet 4 - partida 9002-Vf Nedeii, 9035- Nedei -preţul minim de vânzare la licitaţie este de 

180 lei/mc.
-Partida 9002 Vf Nedeii, constând în produse de secundare-rărituri, constituită în U.A 115B cu un volum 

l  total de masă lemnoasă de 150 mc,
-Partida 9035 Nedeii, constând în produse de secundare-rărituri, constituită în U.A 115A cu un volum 
total de masă lemnoasă de 116 mc,

6. Partida 9041-Dâmbul Mare -preţul minim de vânzare la licitaţie este de 150 lei/mc 
- Partida 9041 Dâmbul Mare, constând în produse de igienă, constituită în U.A 111B, 117B, 117C,

117D, 118C, 119B, 120B cu un volum total de masă lemnoasă de 128 mc,
7.Pachet 5- partida 9050- Ştirăniţă, 9044- Ştirăniţă, 9046-Ştirăniţă -preţul minim de vânzare la 
licitaţie este de 250 lei/mc.

-Partida 9056 Ştirăniţă, constând în produse de principale, constituită în U.A 276C cu un volum total de 
masă lemnoasă de 182 mc,
Partida 9044 Ştirăniţă, constând în produse de igienă, constituită în U.A 275C, 276D, 276E, 278A cu un 
volum total de masă lemnoasă de 111 mc,
-Partida 9046 Ştirăniţă, constând în produse de principale, constituită în U.A 279A cu un volum total de 
masă lemnoasă de 122 mc,

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 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 11 voturi favorabile valabil exprimate,care 

reprezintă 73,34 % din numărul consilierilor în funcţie (100 % din numărul consilierilor prezenţi)
Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 

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

Afişier

*■

NR.99
Cîmpeni,09.09.2016 
R.C./R.C.,9 EXA



'M

ROMANIA 
JUDEŢUL A L B A  
ORAŞUL C ÎM PEN I 
CONSILIUL L O C A L

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie şi contribuţia 
locală pentru investiţiile Şcoala gimnazială Cîmpeni- Reabilitare grupuri sanitare şi accese 
şi Colegiul Naţional Avram Iancu Cîmpeni-Reabilitare cantină şcolară

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică DE ÎNDATĂ la data de
09.09.2016 ,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 prim aru lu i oraşulu i Cîm peni
-referatul nr.11644/06.09.2016 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,

HOT ĂRĂŞ T E :

ART.l: Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ CÎMPENI- REABILITARE GRUPURI SANITARE ŞI CĂI DE ACCES ,devizul general în valoare 
totală de 257397,02 lei,devize pe obiecte şi categorii de lucrări ,indicatorii tehnico economici şi 
contribuţia locală pentru cheltuielile care nu sunt eligibile prin PNDL după cum urmează:
-total investiţie:257397,02 lei din care

- C+M=251.596,22 LEI
-contribuţie locală la cheltuielile care nu sunt eligibile prin PNDL DE 5.800,08 LEI.

ART.2: Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru COLEGIUL 
NATIONAL AVRAM IANCU CÎMPENI- REABILITARE CANTINĂ,devizul general în valoare totală de 
103.863,14 LEI lei,devize pe obiecte şi categorii de lucrări ,indicatorii tehnico economici şi contribuţia 
locală pentru cheltuielile care nu sunt eligibile prin PNDL după cum urmează:
-total Investiţie: 103.863,14 lei din care

- C+M=96.063,14 LEI
-contribuţie locală la cheltuielile care nu sunt eligibile prin PNDL DE 7.800 LEI.

ART.3: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.

ART.4: Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5 :Prezenta hotărâre a

exprimate,ca re reprezintă 73,34 % 
prezenţi)

fost adoptată cu un număr de 11 
din numărul consilierilor în funcţie (100

voturi favorabile valabil 
% din numărul consilierilor

PREŞEDINTE ŞEDINŢA 
DLCONS.BURZ DANIEL

Prezenta se comunică:Instit.Prefect 
Primar 
Viceprimar
Comp.ARHITECT SEF 

SERV.FINANCIAR CONT. 
Afişier

ZAT
ETAR
RISTINA

NR.100
Cîmpeni,09.09.2016
R.C./R.C.,8 EX



ROMANIA
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind aprobarea docum enta ţie i tehn ico  econom ice pentru ob iectivu l 
Construire garaje şi m agazii - s t r .  Forestie ri lo r"

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
ordinară la data de 29.09.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de 
Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
•raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
•expunerea de motive a Primarului oraşului Gmpeni
■referatul nr.12493/19.09.2016 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 
publicejocale, republicată

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

ART.l:Se aprobă documentaţia tehnico economică pentru investiţia 
„Construire garaje şi magazii -str. Forestieri lor" ,cu următorii indicatori tehnico- 
economici ai obiectivului de investiţii:

Valoare totală a investiţiei : 233.400 lei ,din care C+M 225.000 lei,
ART.2Cu 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.

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,ca re reprezintă 80 % 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.arhitect şef

SERV.FINANCIAR CONT.
Afişier

PREŞEDINTE 
DLCONS.BURZ I

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

NR.101
Cîmpeni,2 9 .0 9 .2 0 1 6
R.C./R.C.,8 EX



JUDEŢUL ALBA
:=AŞUL C ÎM PEN I
CONSILIUL LO C A L

HOTĂRÂRE
Privind modificarea listei cu lucrările de reparaţii propuse a se realiza în anul 2016 
in oraşul Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data 
¡le 29.09.2016 ,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 
«punerea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni
•referatul nr.12580/22.09.2016 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
tale,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 2 la HCL NR.13/2016 se modifică după cum urmează: 
se diminuează valoarea lucrării de la punctul 2-reparaţii clădire sala 18, sala 19, atelier
electromecanic cu suma de 5640 lei, de la 34930 lei, la 29290 lei.

•se diminuează valoarea lucrării de la punctul 14- reparaţii magazie lemne cu suma de 14128 lei, 
de la 18708 lei, la 4580 lei.

•sesuplimentează valoarea lucrării de la punctul 3-reparatii baie internat băieţi cu suma de 5640 
iei, de la 20773 lei, la 26413 lei.

• se suplimentează valoarea lucrării de la punctul 10-reparatii faţadă cu suma de 14128 lei, de la 
10809 lei, la 24937 lei.

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

Primarul,ViceprimaruI 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 12 voturi favorabile valabil 

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

Prezenta se comunică:Instit.Prefect
Primar
Viceprimar

* Comp.ADPP
SERV.FINANCIAR CONT.

NR.102
Cîmpeni,2 9 .0 9 . 2 0 1 6

R.C./R .C.,8 E X  , 1  a n e x ă

PREŞEDINTE 
DLCONS.BURZ

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



,'iJDEJUL A LBA
ORAŞUL C ÎM P E N I
CONSILIUL L O C A L

HOTĂRÂRE
Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Cîmpeni în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la SC APA CTTA SA

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data 
ie 29.09.2016 ,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
•referatul nr. 12585/22.09.2016 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului
■prevederile Legii 31/1990 ,cu modificările şi completările ulterioare,Legea 51/2006 a serviciilor
•romunitare de utilităţi publice,cu modificările şi completările ulterioare
•prevederile art.art.36 al.2 lit.d şi al 6 lit a pct 14 din Legea 215/2001 a administraţiei publice
«ale,republicată,

în baza art.45 al.l din Legea 215/2 001 a administraţiei publice locale,republicată,

Art.lîDesemnează ca reprezentant al consiliului local Gmpeni în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la SC APA CTTA SA pe dl. consilier BAR CONSTANTIN ,conform contractului de 
mandat anexă.

Art.2:împuterniceşte Primarul oraşului Gmpeni pentru semnarea contractului de mandat.
Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar 
Viceprimar 

SC APA CTTA SA
Comp.ADPP 

Serv.financiar contab 
Pers. desemnată 

Afişier

AVIZAT
SECRETAR

RĂDAC CRISTINA

NR.103
Cîmpeni,29.09.2016 
R.C/R.C.,10 EX



.1IDEJUL A L B A
ORAŞUL C Î M P E N I
CONSILIUL L O C A L

HOTĂRÂRE
Privind constituirea parteneriatului între oraşul Cîmpeni prin consiliul local şi 
liceul Tehnologic silvic Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la 
IMlade 29.09.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului
I Cîmpeni, ?

Având în vedere:
raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni
•expunerea de motive a Primarului oraşului Cîmpeni
•solicitarea nr.3527/23.09.2016 a Liceului Tehnologic silvic Cîmpeni
•referatul nr. 12625/23.09.2016 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,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l: Se aprobă constituirea parteneriatului între oraşul Cîmpeni prin Consiliul local 
;i Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni ,conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

ART.2:Se împuterniceşte primarul oraşului Cîmpeni pentru a semna în numele şi pe 
seama consiliului local parteneriatul.

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 12 voturi favorabile 

valabil exprimate,ca re reprezintă 80 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din 
numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect 
Primar 
Viceprimar

Liceul tehnologic silvic Cîmpeni 
Serv.financiar contab.
Comp.ADPP

AFIŞIER

NR.104
Cîmpeni,2 9 . 0 9 . 2 0 1 6

R.C./R.C.,9 E X , 1  A N E X Ă



UNIA
iJUL ALBA 
¡UL CÎMPENI 
5IUUL LOCAL

HOTARARE
pind încuviinţarea solicitării ce se va adresa Ministerului Educaţiei Naţionale şi 
icetării Ştiinţifice,pentru emiterea avizului conform privind schimbarea 
paţiei din teren pentru învăţământ în teren liber destinat amplasării unui 
«ctiv de utilitate publică (post de transformare în anvelopă şi reţele electrice 
Merane de racord)

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
109.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,

Având în vedere:
sportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
perea de motive a primarului oraşului Gmpeni
»tarea nr.701/9087/2016 a SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA SUD 
iSOEE ALBA
feratul nr.11082/26.09.2016 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 
a/ederile art.112 al. 6 din L. 1/2011 a educaţiei naţionale,cu modificările şi completările
moare
syederile art.36 al.2 lit.c din legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate, 
în baza art.45 al.3 din Legea J215/01 a administraţiei publice locale ,republicate,

I ART.lrSe încuviinţează solicitarea ce se va adresa Ministerului Educaţiei Naţionale şi 
îîcetării Ştiinţăfice ,pentru emiterea avizului conform privind schimbarea destinaţiei imobilului 

Aer) în suprafaţă de 19 mp,înscris în CF 73911 Gmpeni din teren pentru învăţământ în teren 
ier destinat amplasării unui obiectiv de utilitate publică (post de transformare în anvelopă şi 
Şle electrice subterane de racord)
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

sşului Gmpeni şi comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
ART.3:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.5:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil 

Mimate,care reprezintă 80% din numărul consilierilor în funcţie (100% din numărul consilierilor 
rezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului 
Primar 
Viceprimar 
MENCS 

Comp.ADPP 
Afişier

AVIZAT
SECRETAR

RADAC CRISTINA



ULALBA
DL CÎMPENI

LOCAL

HOTARARE
find rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anul 2016

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la 
¡de 29.09.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului

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

unerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
nr.12491/2016 al serv.financiar contabilitate şi referatul nr. 12490/20.09.2016 al 

ip,arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
derile art.19 alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale Legea
0/2002 ,privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,coroborat 

[prevederile Legii nr.339/2015 -Legea bugetului de stat pe anul 2016 ,
¡vederile art.41 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale
¡vederile art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice
>,republicată.
.19/2016 de aprobare a BVC pe 2016 cu modificările 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.UNIC:Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Gmpeni pe anul 2016 şi,în 
msecinţă HCL NR. 19/2016 se rectifică după cum urmează:
1, ART.l din HCL 19/2016 modificat de HCL NR.42/2016 , HCL 62/2016,85/2016 şi 

|2016 se modifică şi va avea următorul cuprins:
iRT.l: Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Gmpeni , pe anul 2016 ,pe 
Kţiuni, capitole , subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate cf.anexei 1 , care 
te parte integrantă din prezenta hotărâre."

2. ART.2 din HCL 19/2016 ,modificat prin HCL 62/2016 şi HCL 85/2016 , se modifică 
jvaavea următorul cuprins:
" ART.2:Aprobă bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

legral sau parţial din venituri proprii,pe anul 2016 pe secţiuni , capitole , subcapitole , 
agrafe,titluri ,articole şi alineate ,conform anexei 2, care face parte integrantă din 
jezenta hotărâre."

3. ART.3 din HCL 19/2016 modificat prin HCL 42/2016,HCL 57/2016,HCL 62/2016 , 
<185/2016 şi 97/2016 ,se modifică
tnexa nr.3 -lista obiectivelor de investirii pe anul 2016 cu finanţare integrala sau parţiala 
ăla bugetul local, cu următoarele:

l)-cap.70.02.-locuinte .servicii,dezvoltare publica:
-B- obiective noi de investiţii

-70.02.06- Modernizare iluminat public in LES ,



i Horea,Moţilor,Turzii,Meşteşugarilor- se retrage suma de 178.840,00 lei si suma 
26.500 lei-diriginte de şantier;

-70.02.50 -  se adauga -Construire garaje si magazii
str. Forestieri lor -225.000 lei;

-diriginte de şantier -  3.000lei;
-taxe si avize -1.800 lei;

-C- Alte cheltuieli de investiţii- 
-70.02.50 -se adauga suma de 3.500 lei- Construire garaje si 

magazii Forestierilor-proiect tehnic
-70.02.06 -se adauga suma de 76.770 lei -Demolare Centrala Termica 

i2,Cimpeni,str. Mesteacănului,nr.inventar 2379
II)-cap.84.02 -Transporturi -se retrage suma de 124.730 lei-de la 

Sada Forestierilor-c-tii,
! pva avea următorul cuprins:

„ART.3: Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016 cu finanţare parţială sau 
nlegrală de la buget",conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta
io tă râ re "  .

4.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
tarul oraşului Cîmpeni, viceprimarul, serv.financiar, contabilitate,impozite şi taxe, 
arhitectul şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

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

e x p r im a te ,care reprezintă 80 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
c o n s ilie r ilo r  prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar

Viceprimar
Serv.financiar contab.
Comp.arhitect şef 

Comp.achiziţii 
Comp.juridic 
Afişier



JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL CÎMPENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea programului anual -2016 al achiziţiilor publice

Consiliul local al oraşului Cîmpeni, judeţul Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară la 
ddtd de 29.09.2016 , 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 
«punerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
•referatul nr.12514/20.09.2016 al comp. achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului,
•prevederile art. 11 al.3 şi 4 şi art. 12 al.4 din HG 395/2016 ,pentru aprobarea normelor de 
aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică

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 -2016 al achiziţiilor publice aprobat prin HCL 
NR.18/2016,modificat prin HCL 43/2016 , HCL 86/2016 si 98/2016 ,prin introducerea poziţiilor de 
ia 181-185.

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

primarul oraşului Gmpeni, comp.achiziţii publice ,comp.arhitect şef ,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 12 voturi favorabile valabil 

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

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

NR.107
Cimpeni,29.09.2016 
R.C./R.C.10 ex.,1 ANEXĂ



1 ALBA
. CÎMPENI

SIL1UL LOCAL

HOTĂRÂRE

luarea şi asigurarea calităţii la Grădiniţa cu program prelungit „ PITICOT"
peni

riinară la data de 29.09.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul 
jşului Cîmpeni,

Având în vedere:
aportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
spunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
«licitarea nr.363/2016 a Grădiniţei cu program prelungit PITICOT Cîmpeni 
•iferatul nr.12286/22.09.2016 al secretarului oraşului Cîmpeni
ifevederile a rt.ll alin 4 din OUG 75/2005 ,privind asigurarea calităţii educaţiei,cu 
-edificările şi completările ulterioare

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

ART.l: Desemnează pe dna consilier OPREA MARIA ELENA , reprezentantul Consiliului 
beai al oraşului Cîmpeni în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Grădiniţa cu 
program prelungit" PITICOT" Cîmpeni .

ART.2iCu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
consilierul desemnat.
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,ca re reprezintă 80% din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
consilierilor prezenţi)

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunică:Instit.Prefect

*

Primar
Viceprimar
Serv.financiar contab.
Secretar
Grădiniţa cu program prelungit PITICOT 

Consilieul desemnat 
AFIŞIER

NR,
Cîmpeni,29.09.2016 
R.C./R.C.,10 EX

DAC CRISTINA



ETUL A L B A

Î .  C Î M P E N I

SILIUL L O C A L

HOTARARE
aprobarea scoaterii la licitaţie în vederea vânzării unui imobil

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
ordinară la data de 17.10.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de 
arul oraşului Cîmpeni,
Având în vedere:
rtul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 

Tinerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
râtul nr.12915/10.10.2016 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al 
arului,

prevederile art. 36, alin. 2, lit.c, coroborat cu alin.5, lit.b şi ale art.123, alin.l şi 2 din 
a 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

Hotărârea Consiliului Local nr.120/30.11.2011 pentru aprobarea regulamentului privind 
area unor bunuri imobile (terenuri, clădiri) din domeniul privat al oraşului Gmpeni 

raportul de evaluare nr. 11/28.09.2016 întocmit de evaluator autorizat EPI- membru 
VAR Mucea Valentin Dan, înregistrat la Primăria oraşului Gmpeni sub nr. 
15/03.10.2016,
în baza art.45 al.3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicate,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART. l:Aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului înscris în CF 73811- 
iimpeni, cu nr.cadastral 73811, teren de natură curţi construcţii, în suprafaţă totală de 13 
ip,proprietar oraşul Gmpeni- domeniul privat în cotă de 1/1 parte.

ART.2: Aprobă raportul de evaluare nr. 11/28.09.2016, înregistrat la Primăria 
Oraşului Gmpeni sub nr. 12915/03.10.2016, cu preţul actualizat conform cursului 
comunicat de BNR la data încheierii contractului de vânzare cumpărare autentificat la 
ar, şi stabileşte preţul minim de pornire la licitaţie de 403 euro,conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3: Aprobă caietul de sarcini pentru desfăşurarea licitaţiei publice deschise 

conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.4:Nunteşte comisia de licitaţie în următoarea componenţă:

ÎnaCramba Tania-arhitect şef-preşedinte comisie
-dna Vârciu Viorica-şef serv.financiar contab.-membru comisie
lOneţ Ioan-consilier juridic-membru comisie
•dl.Cornea Călin-consilier compartiment achiziţii publice-membru comisie 
•dra Napeu Alina-consilier compartiment ADPP-secretar comisie

irii supleanţi:-dl.Chira Ionel -consilier comp. corp control comercial 
-dna Oneţ Smaranda-consilier compartiment urbanism 
-dl Joldeş Marin-inspector compartiment cadastru 

ART.5:Numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor în următoarea componenţă: 
•dl.Nicula Călin -consilier SPCLEP -preşedinte comisie



Iton Nicolae-consilier serviciul contabilitate, impozite şi taxe -membru comisie
laTăbăcaru Livia-referent compartiment cadastru-secretar comisie
Ixembru supleant:-dl.Corcheş Ioan -consilier serviciul contabilitate, impozite şi taxe

Art.6:împuterniceşte Primarul oraşului Cîmpeni -dl. Andreş Ioan Călin, pentru 
l« ea  contractului de vânzare-cumpărare care va cuprinde în mod obligatoriu clauza 
pcare cumpărătorul se obligă să achite preţul imobilului la valoarea adjudecată, la data 
l̂ iriării acestuia de către ambele părţi

ART.7:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Primarul oraşului Cîmpeni , comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate 
»primarului şi comisiile.

ART.8:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.9:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi favorabile 

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

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

SERV.FINANCIAR CONT. 
Preşedinţi comisii 

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

DAC CRISTINA

*

NR.109
Cîmpeni ,1 7 .1 0 .2 0 1 6
R.C./R.C..9 ex.



HOTĂRÂRE
Privind aprobarea vânzării unui imobil

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
dordinară la data de 17.10.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre 
atde Primarul oraşului Cîmpeni,
Având în vedere:

portul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
«punerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
referatul nr.12916/10.10.2016 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de 
ipecialitate al primarului
prevederile art. 36, alin. 2, lit.c şi ale art.123, alin.3 şi 4 din Legea 215/2001 
:rivind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare
CF 70036-Cîmpeni, cu nr.top 3562/2/1- teren de natură curţi construcţii, în 
suprafaţă totală de 2416 mp, oraşul Cîmpeni- domeniul privat în cotă de 1/1 parte, 
secare este amplasată o construcţie- autoservice, construită pe fundaţie de beton, 
pereţi din BCA, şarpantă din lemn, învelitoare tablă, având 9 camere+centrală 

ică, proprietatea SC Transmont Talida SRL în cotă de 1/1 parte 
raportul de evaluare nr. 12/28.09.2016, întocmit de evaluator autorizat EPI- 

membru ANEVAR Mucea Valentin Dan, înregistrat la Primăria oraşului Cîmpeni sub 
.12916/03.10.2016,

•Hotărârea Consiliului Local nr.120/30.11.2011 pentru aprobarea regulamentului 
jrivind vânzarea unor bunuri imobile (terenuri, clădiri) din domeniul privat al 
oraşului Cîmpeni

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.liAprobă vânzarea terenului înscris în CF 70036-Cîmpeni, cu nr.top 
3562/2/1- teren de natură curţi construcţii, în suprafaţă totală de 2416 mp, 
proprietar oraşul Cîmpeni- domeniul privat în cotă de 1/1 parte.

ART.2: Acordă dreptul de preempţiune SC Transmont Talida SRL în calitate 
de proprietar în cota de 1/1 parte al construcţiei: autoservice, construită pe 
fundaţie de beton, pereţi din BCA, şarpantă din lemn, învelitoare tablă, având 9 
camere+centrală termică, în condiţiile prevederilor art.123, alin.4 din Legea 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

ART.3:Aprobă raportul de evaluare nr. 12/28.09.2016, înregistrat la Primăria 
Oraşului Cîmpeni sub nr. 12916/03.10.2016, cu preţul actualizat conform cursului



rtu/ de evaluare face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 4:împuterniceşte Primarul oraşului Cîmpeni -dl Andreş Ioan 
,pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare care va cuprinde în mod 
toriu dauza prin care cumpărătorul se obligă să achite preţul imobilului la 
semnării acestuia de către ambele părţi.
ART.5:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
inţează Primarul oraşului Gmpeni
ART.6:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei

ART.7:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi
rari,

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

SERV. FINANCIAR CONT. 
SC.TRANSMONT TALIDA SRL 

Afişier

PREŞED]
DL.CONS.BI

^  AVIZAT 
S i  SECRETAR 
TMOPAC CRISTINA

ÍHR.110
Gmpeni , 1 7 . 1 0 . 2 0 1 6
R.C./R.C..9 ex.



M UL LOCAL

ULALBA 
IL CÎMPENI

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea preţului minim de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă care va fi 
lindută la licitaţie -PARTIDA 9097 BĂRNEŞTI

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de
17.10.2016 ,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 
«punerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
aferatul nr.13083/12.10.2016 al compartimentului ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
■ÎL nr.35/2016
KLNR.81/2016 privind metodologia de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior 
prevederile art.60 al.4 şi 5 lit.a din Legea 46/2008-Codul Silvic
prevederile art.36 alin.2 lit.c 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: Aprobă preţul minim de pornire la licitaţie pentru partida 9097 Bărneşti,produse de igienă 
constituită în UA 304 B,305 B,315,6A,7A,7B,8B,cu un volum de 122 mc ,de 220 lei/mc.

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 şi 
OS ABRUD RA.
ART.3iSecretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil exprimate,care 

reprezintă 93,34 % din numărul consilierilor în funcţie (93,34 % 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 RA 

Afişier

NR.111
Cîmpeni,17.10.2016
R.C./R.C.,9 EX



IA
. HALBA 
UL CÎMPENI 
ILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
de 17.10.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului

peni,
Având în vedere:
rtul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
unerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni

•referatul nr. 13336/12.10.2016 al comp.cadastru din cadrul aparatului de specialitate al 
‘rului
/ederile art.36 al.2 lit.c din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

*14din L.213/1998,cu modificările şi completările ulterioare
în baza art.45 al 3 din legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

ART.l:Aprobă cuprinderea în domeniul privat al oraşului Cîmpeni, a imobilului înscris în 
J70056 Sohodol nr.top. 10357/1 de natură curţi construcţii în suprafaţă de 784 mp ,proprietar 
hcotă 1/1 parte statul român.

ART.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
[fimarul oraşului Cîmpeni,comp.cadastru ,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 15 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 cinstit. Prefect
Primar 

Viceprimar 
Comp.ADPP 
Comp.cadastru 
Serv.financiar contab. 

Afişier

NR.112
Cîmpeni,1 7 . 1 0 . 2 0 1 6
R,C./R.C.,9 EX.



HOTARARE
nd rectificarea bugetului o raşu lu i C îm pen i pe anu l 2016

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară 
de 17.10.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului

Având în vedere:
Ltul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
Lerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
Catul nr.13531/14.10.2016 al serv.financiar contabilitate însoţit de contul de execuţie la 
»2016 şi referatul nr. 13530/14.10.2016 al comp.arhitect şef din cadrul aparatului de 
$iitate al primarului
iwderile art.19 alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale Legea
jjd/2002 ,privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,coroborat 
revederile Legii nr.339/2015 -Legea bugetului de stat pe anul 2016 ,
Mderile art.41 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale
■vederile art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice
le,republicată.
119/2016 de aprobare a BVC pe 2016 cu modificările ulterioare.
in baza art.45 al.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate,

ART.UNIC:Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Gmpeni pe anul 2016 şi,în 
Lecinţă HCL NR. 19/2016 se rectifică după cum urmează:

1. ART.l din HCL 19/2016 modificat de HCL NR.42/2016 , HCL 62/2016 , 85/2016 , 
;lpi6şi 106/2016 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,/RT,l; Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Gmpeni , pe anul 2016 ,pe 
m i,  capitole , subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate cf.anexei 1 , care 

k  parte integrantă din prezenta hotărâre."

2. ART.3 din HCL 19/2016 modificat prin HCL 42/2016,HCL 57/2016,HCL 62/2016 , 
■10.85/2016,97/2016 şi 106/2016 ,se modifică
«xa nr.3 -lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016 cu finanţare integrala sau parţiala 
■ ̂ !abugetul local, cu următoarele: 
j:cap.51.02-autorităţi publice:

C-alte cheltuieli de investiţii se completează 
■  $l,02,01.03-achiziţionare autoturism până la 1600 cm3=80.000 LEI 
I  H.CAP.70.02-locuinţe,servicii,dezvoltare publică:

C.AIte cheltuieli de investiţii
■•70.02.50 contribuţie achiziţionare camion 6x6 cu benă trilaterală,sărăriţă şi plug= suma de 
1152.000 lei
I ş va avea următorul cuprins:

H O T Ă R Ă Ş T E



J1RT.3: Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016 cu finanţare parţială sau 
fală de la buget",conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta
V  .
3, Art.5 din HCL NR. 19/2016 se modifică ,Anexa nr.5 -Programul de investiţii 
tianuale pe grupe de investiţii şi surse de finanţare se completează cu nr.crt.4 
iinion 6x6 cu benă trilaterală,sărăriţă şi plug= suma de 152.000 lei" 
avea următorul cuprins:
* ART.5:Se aprobă „Programul de investiţii publice multianuale pe grupe de investiţii 

surse de finanţare „ ,conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta

4,Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează

â.Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile valabil 
inate,care reprezintă 73,34 % din numărul consilierilor în funcţie (73,34 % din 
arul consilierilor prezenţi)

rare."

5,Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar

Viceprimar
Serv.financiar contab.
Comp.arhitect şef 

Comp.achiziţii 
Comp.juridic 
Afişier

PREŞEDINTE 
DL.CONS. BUF AVIZAT

SECRETAR

»

NR.113
Cîmpeni, 17. IO. 2016 
HC./R.C.,10 EX,3 anexe



L LOCAL

HOTĂRÂRE
modificarea programului anual -2016 al achiziţiilor publice

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
se 17.10,2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,
Având în vedere:
Ifavorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
a de motive a primarului oraşului Gmpeni
jl nr.13557/14.10.20 16 al comp. achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al

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

ART.l:Aprobă modificarea programului anual -2016 al achiziţiilor publice aprobat prin HCL 
18/2016,modificat prin HCL 43/2016 , HCL 86/2016,98/2016 şi 107/2016 ,prin introducerea 
"::de la 186-187.
Anexa completată face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
ui Gmpeni, comp.achiziţii publice ,comp.arhitect şef şi serv.financiar contab. 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 11 voturi favorabile valabil

UI/

H O T Ă R Ă Ş T E :

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

an*
flmpeni, 17.10.2016 
RC./R.C.8 ex.,1 ANEXĂ



HALBA 
¡ULCÎMPENI 
L1UL LOCAL

HOTĂRÂRE
modificarea HCL NR.94/2016 de numire a reprezentanţilor Consiliului local al 

şului Cîmpeni în Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc Cîmpeni şi a Spitalului 
ii cronice Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpen¡Judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la 
ide 17.10.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului

l
Având în vedere:

ul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
mierea de motive a primarului oraşului Cîmpeni 

lnr.12708/11.10.2016 al secretarului oraşului Cîmpeni, 
ferite art.187 al.2 lit.b,al.5 şi al.8 ,al.l3 şi art.188 ,art.l89 din Legea 95/2006 privind reforma în 

ătăţii republicată
rileart.36 al.9 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate, 

înbaza art.45 al.l din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicate,

HOT ĂRĂŞ T E :

ART.UNIC:(1) HCL NR.94/2016 se modifică aceasta având următorul conţinut:
, ART.l:Numeşte ca reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Cîmpeni,în consiliul de administraţie 
Spitalului orăşenesc Cîmpeni pe: 
s.BAR CONSTANTIN 

cons.CÎRA GRIGORESCU GABRIEL
Numeşte ca membrii supleanţi în consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc Gmpeni pe: 
s.CÎMPEAN IULIAN 

i:oflS.MUCEA TRAIAN MIHAI.
ÂRT.2: Numeşte ca reprezentanţi ai Consiliului local al oraşului Cîmpeni,în consiliul de administraţie 
Spitalului de Boli cronice Gmpeni pe: 
cons.OPREA MARIA ELENA 
.GAIŢA VIRGIL LUCIAN

Numeşte ca membrii supleanţi în consiliul de administraţie al Spitalului de Boli cronice Gmpeni pe:
S.LUCA ALEXANDRU 
S.MIHEŢ ROMUL IULIUS."

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează consilierii
aţi.

(3) :Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
(4) :Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi favorabile valabil exprimate,care 
iotă 93,34 % din numărul consilierilor în funcţie ( 93,34 % din numărul consilierilor prezenţi)

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

* Secretar
Spital or.Gmpeni 
Spital boli cronice 
AFIŞIER

ŞEDINŢĂ AVIZAT
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

PREŞEDINTE 
DL.C0NS.BURZ DANI

1.115
Cîmpeni, 17.10.2016 
LC,/R.C.,15 EX



ANIA
IUL ALBA 
¡UL CÎMPENI 
îILIUL LO CAL

HOTĂRÂRE
Privind alegerea preşedintelui de şedinţa

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică
wdinară la data de 10.11.2016 ,

Având în  v e d e re :
punerea Dnei consilier Cristescu Vera Dorina
Revederile art.35 alin.l din Legea 215/2001 a administraţiei publice
ple,republicată

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

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

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

i  exprimate,ca re reprezintă 73,34 % din numărul consilierilor în funcţie ( 
67% din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică:Instit.Prefect

H O TĂ R Ă Ş T E:

Primar
Afişier

1116
peni ,10.11.2016 

R.C/R.C. 5 ex.



EJUL ALBA 
U  CÎMPENI 
SILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anul 2016

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
ordinară la data de 10.11.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de 

mărul oraşului Cîmpeni,
Având în vedere:

portul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
punerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
referatul nr.14655/04.11.2016 al serv.financiar contabilitate şi referatul 
1,14675/04.11.2016 al comp.arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al 
.Timarului
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 nr.339/2015 -Legea bugetului de stat pe 

2016,
prevederile art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
scale, republicată.
prevederile art.41 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale 
•HCL19/2016 de aprobare a BVC pe 2016 cu modificările 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.UNIC:Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anul 2016 
jj,îh consecinţă HCL NR. 19/2016 se rectifică după cum urmează:

1. ART.l din HCL 19/2016 modificat de HCL NR.42/2016 , HCL 62/2016 , 
85/2016 , 97/2016 , 106/2016 şi HCL 113/2016 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
■ART.l: Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Cîmpeni , pe anul
2016 ,pe secţiuni , capitole , subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate 
cf.anexei 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

2. ART.2 din HCL 19/2016 ,modificat prin HCL 62/2016 , HCL 85/2016 şi HCL 
106/2016 , se modifică şi va avea următorul cuprins:

" ART.2:Aprobă bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii,pe anul 2016 pe secţiuni ,
capitole , subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate ,conform anexei 2, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre."

3. Art.5 din HCL NR. 19/2016 ,modificat prin HCL NR. 113/2016 se modifică 
,Anexa nr.5 -Programul de investiţii multianuale pe grupe de investiţii şi surse de 
finanţare se completează cu nr.crt.5-8



|tcrt.5-Şcoala gimnazială Gmpeni-Reabilitare grupuri sanitare-şcoala primară Valea 
p r i i  80,99 mii lei
|l.crt.6-Şcoala gimnazială Gmpeni-Reabilitare grupuri sanitare-Şcoala primară 
Certege 62,41 mii lei
(l.crt.7 -Şcoala gimnazială Gmpeni-Reabilitare grupuri sanitare-Şcoala primară
Mihoieşti
1242,31 mii lei
prt.8 -Şcoala gimnazială Gmpeni-Reabilitare grupuri sanitare-Şcoala primară Vîrşi 
1166,77 mii lei
[şiva avea următorul cuprins:

" 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."

4.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul oraşului Gmpeni, viceprimarul, serv.financiar, contabilitate,impozite şi taxe, 
arhitectul şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

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

valabil exprimate,ca re reprezintă 80 % 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 
Comp.juridic 
Afişier

PR EŞ
D L.C O

R Ă D A C  C R IS T I N A

A V I Z A T
S E C R E T A R

NR.117
i1 m p e n i,1 0 .1 1 .2 0 1 6  
H C ./R <C .,10  E X



JDEJUL ALBA 
RAŞUL CÎMPENI 
3NSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
Privind a p ro b a re a  p a r t ic ip ă r i i  la  P ro g ra m u l p r iv in d  in s ta la r e a  s is te m e lo r  
ie încălzire c a r e  u t i l iz e a z ă  e n e r g ie  r e g e n e r a b i lă ,  in c lu s iv  în lo c u ire a  sa u  
completarea s is te m e lo r  c la s ic e  d e  în c ă lz ire ,  b e n e f ic ia r i  u n ită ţ i  
id m in is tra tiv -te rito ria le , in s t i tu ţ i i  p u b lic e  şi u n ită ţ i  d e  c u lt

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
extraordinară la data de 10.11.2016 ,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat 
de Primarul oraşului Gmpeni,

Având în vedere:
•raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
•expunerea de motive a Primarului oraşului Gmpeni
•referatul nr. 14914 /09.11.2016 al comp.arhitect şef din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului
•prevederile art. 44 alin.l din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale 
ĉombinat cu art.36 alin.4 lit.d şi art. 126 din Legea 215/2001 a administraţiei 

publice locale,republicată
•prevederile art. 11 din anexa la Ordinul nr. 1818/2016 pentru aprobarea Ghidului de 
finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează 
energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de 
încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult 

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 participarea oraşului Gmpeni la Programul privind instalarea 
sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, 
instituţii publice şi unităţi de cult,cu investiţia "Asigurarea sustenabilităţii energetice 
din surse alternative pentru producerea apei calde de consum la Spitalul orăşenesc 
Cîmpeni

ART.2:Aprobă studiul de fezabilitate pentru investiţia "Asigurareap energetice 1  surse alternative pentru producerea
m u m ia M a l u l  o i f a n e s c  r im p e n!11 conţinutul flflfll al î

apei calde de

!conomice,devizul general cu următorii indicatori: 
-total investiţie 565.373,00 lei 
-C+M=166.650,00 lei 
-dotări =289.435,00 lei 
-alte cheltuieli=109.288,00lei.



Încredinţează primarul oraşului umpeni,connp.arhitect şet şi berv.rinanciar 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

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 80 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % 
In numărul consilierilor prezenţi)

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

SERV.FINANCIAR CONT.
Afişier

A V IZ A T  
S E C R E T A R  

R Ă D A C  C R IS T IN A

NR.118
Cîmpeni, 10.11.2016 
|C./R.C.,8 EX

i



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

HOTĂRÂRE ■< ;
Priv ind  p ropune ri d e  a tr ib u ire  te ren  con fo rm  Leg ii 18 /91 ,repub lica tă  ,cu m od if. şi com p le t.u lte rioa re

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 10.11.2016 
,luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,

Având în vedere:
-raportul favorabil al com isiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Gmpeni 
-expunerea de motive a Primarului oraşului Gmpeni
-re fe ra tu l nr. 1 4235 /04 .11 .2016  a i com p . a rh ite c t ş e f  d in  cad ru l ap  a ra tu lu i de  spec ia lita te  a l prim arulu i 
-p revede rile  a rt.36  a lin .3 d in Legea nr. 18/1991 /repub lica tă  , cu m od ifică rile  şi com p le tă rile  u lterioare, 

în  baza a rt.45  a lin .3 d in  Legea n r.215/2001  a adm in is tra ţie i pub lice  loca le ,repub lica tă ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

A R T . l :Se p ropune  P re fec tu lu i ju d e ţu lu i A lb a ,em ite rea  o rd inu lu i de  a tr ib u ire  a te renu lu i în  suprafaţă 
de 200  m p în sc r is  în  C F  73979  C îm pen i,n r.to p .3 0 /2 /1 /2 /1  s itu a t în  o raşu l C îm pen i,s tr.B ră tinese i nr.7 
,jud .A lba, num iţ ilo r Bo rlea  V io re l d o m ic ilia t în  C îm pen i,s tr.B ră tin e se i n r.7 ,jud .A lba  şi Săvu ţ Sanda 
V io r ica ,fo s t că să to rită  Bo rlea  dom ic ilia tă  în  o ra şu l C îm pen i,s tr.B ră tin e se i, n r.7 ,jud .A lba .

A R T .2 :C u  adu ce rea  la în d ep lin ire  a p revede r ilo r p rezen te i h o tă râ r i se  în c red in ţea ză  secretarul 
oraşu lu i C îm pen i.

A R T .3 :S e c re ta ru l o ra şu lu i C îm p e n i va a s igu ra  pub lic ita tea  p rezen te i ho tă râ ri.
A R T .4 :P re z e n ta  h o tă râ re  a fo s t adop ta tă  cu un num ăr de  12 vo tu ri favorab ile  valabil 

e xp rim a te ,ca re  rep rez in tă  80 %  d in  num ăru l co n s ilie r ilo r în  fu n c ţ ie (100  %  din num ăru l consilierilor
prezenţi).

P rezen ta  se  com un ică :In s tit.P re fe c t 
P rim ar 
Secre ta r
C om p .a rh ite c t şe f 

Com .jud . de  rec.a  d r.de
P rop .asup ra  te ren  A lba 

A fiş ie r

NR.119
Cîmpeni,10.11.2016
R.C./R.C.,8 EX



OMÂNIA 
DEŢUL A LB A  
RAŞUL C ÎM PEN I 
DNSILIUL LO CAL
*

HOTĂRÂRE
Priv ind  de z lip irea  unu i im ob il

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară la data de 
_D.11.2016 ,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

-re fe ra tu l nr. 13996 /24 .10 .2016  al com p .cadas tru  d in  cadru l apa ra tu lu i de  spec ia lita te  
I primarulu i, e xpe rtiza  v iza tă  de  O CP I A lba

p revede rile  a rt.36  a l.2 lit.c  d in  Legea 215/2001  a adm in is tra ţie i pub lice  loca le ,repub lica tă , 
-p revede r ile  Leg ii 7 /1996  a cadas tru lu i şi a pub lic ită ţii im ob ilia re , 
repub lica tă  în  2015 ,co ro b o ra t cu O rd inu l 700/2014  

în  baza a rt.45  a l.3 d in  legea 215/2001  a adm in is tra ţie i pub lice  loca le ,repub lica tă ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

A R T . l:  Se ap robă  de z lip irea  im ob ilu lu i cu n r.cadastra l 73810  C îm pen i ,s itu a t în  
lm pen i,str.Revo lu ţie i 1848,con fo rm  do cum en ta ţie i re fe ra t d e  adm ite re  în re g is tra t la OCPI 
BCPI C îm pen i su b  n r .1 202 7 /0 5 .10 .2016 ,ca re  fa ce  pa rte  in teg ran tă  d in p rezen ta  hotărâ re .

A R T .2 : Cu aduce rea  la în d ep lin ire  a p revede r ilo r p rezen te i ho tă râ ri se  în c red in ţea ză  
primarul o ra şu lu i C îm pen i şi com p .cadas tru  d in  cad ru l apa ra tu lu i de  sp ec ia lita te  al 
primarului.

ART.3 ¡S ecre ta ru l o ra şu lu i C îm pen i va  as igu ra  pub lic ita tea  p rezen te i ho tă râ ri.
ART.4:P rezen ta  ho tă râ re  a fo s t adop ta tă  cu un num ăr de  12 vo tu ri favo rab ile  

[/alabil e xp r im a te ,ca re  rep rez in tă  80 %  d in  num ăru l con s ilie r ilo r în  fun c ţ ie ( 100%  din 
mmărul con s ilie r ilo r  p rezen ţi).

P rezen ta  se  co rnun ică :In stit. P re fect
P rim ar
V icep rim a r
C O M P .CAD ASTR U
Com p .AD PP

A fiş ie r

NR.120
■Cîmpeni,10.11.2016
™  R.C/R.C.,8 E X ,



ROM ÂNIA 
JUDEŢUL A LB A  
ORAŞUL C ÎM PEN I 
CO N SILIUL LO CAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea programului de activităţi culturale organizate la nivelul oraşului 
Cîmpeni în luna decembrie 2016

Cons iliu l loca l al o ra şu lu i C îm pen i,jude ţu l A lb a ,în tru n it în  şed in ţă  pub lică  ex trao rd ina ră  la data de
10.11 .2016 , luând  în  d e zba te re  p ro iectu l de  ho tă râ re  in iţ ia t de  P rim aru l o ra şu lu i C îm pen i,

A vând  în  vede re :
-raportul fa vo rab il a l co m is iilo r de  sp ec ia lita te  d in  cad ru l C ons iliu lu i loca l C îm pen i 
expunerea  d e  m o tive  a P rim aru lu i o ra şu lu i C îm pen i

-referatu l nr. 1 4253 /28 .10 .2016  al D -lu i Igna  C o rn e l- re fe re n t  Casă  de  Cu ltu ră  "A v ram  Ian cu " C îm peni 
-p revederile  a rt.3 6  a lin .2 lit.d ,a lin .6 lit.a  pct. 1,4,5 d in  Legea n r.215/2001  a adm in is tra ţie i publice 
loca le ,repub lica tă ,
-p revederile  Leg ii 273 /2006 ,cu m od ifică r ile  şi com p le tă rile  u lte rioare ,

în  baza  a rt.45  a lin .2 d in  Legea n r.215/2001  a adm in is tra ţie i pub lice  loca le, repub lica tă ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l: Se  ap robă  p rog ram u l de  ac tiv ită ţi cu ltu ra le  o rgan iza te  la n ive lu l o raşu lu i C îm pen i în  luna 
decem brie  2016  con fo rm  anexe i ca re  fa ce  pa rte  in teg ran tă  d in  p rezen ta  ho tărâ re .

A R T .2 Cu aduce rea  la în d ep lin ire  a p revede r ilo r p rezen te i ho tă râ ri se  în c red in ţe a ză  Prim aru l oraşu lu i 
C îm p e n i,S e rv ic iu l f in an c ia r  con tab ilita te  şi Casa  de  cu ltu ră  "A v ram  Ia n cu "  C îm pen i.

ART.3:Secre ta ru l o ra şu lu i C îm pen i va a s igu ra  pub lic ita tea  p rezen te i ho tă râ ri
ART.4:P rezen ta  ho tă râ re  a fo s t adop ta tă  cu un num ăr de  12 vo tu ri favorab ile  valab il 

exp rim a te ,ca re  rep rez in tă  80%  d in  num ăru l co n s ilie r ilo r în  fun c ţie  ( 100 %  d in  num ăru l consilie rilo r 
prezenţi)

P rezen ta  se  com un ică :In s tit.P re fe c tu lu i 
P r im ar 
V icep rim a r
Se rv .f in an c ia r  contab . 
Casa  de  cu ltu ră  
A fiş ie r

NR.121
Cîmpeni,10.11.2016
R.C./R.C.8 EX



iOMÂNIA 
/JUDEŢUL ALBA 
JRAŞUL CÎM PENI 
DNSIUUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Regulamentului de acordare al premiilor pentru anumite 
ategorii de persoane vârstnice

Consiliul local al oraşu lu i C îm pen i,judeţu l A lba ,în trun it în  şed in ţă  publică extraord inară  la 
lata de 10.11.2016 , luând în  dezba te re  pro iectu l de  ho tărâre  in iţia t de  Prim aru l oraşu lu i
jmpeni,

Având în  vedere:
aportul favorabil al com is iilo r de  spec ia lita te  din cadru l Consiliu lu i local C îm peni 
«punerea de m otive  a Prim aru lu i o raşu lu i C îm pen i 

-referatul n r.3 /1131/2016 al com p .sta re  c iv ilă  d in cadru l SPCLEP  C îm pen i 
prevederile art.36 a l.2 lit.d şi al. 6 lit.a pct.2 d in Legea 215/2001 a adm in istra ţie i publice 
ocale repub lica tă ,

în  baza art.45 a l . l  d in Legea 215/2001 a adm in istra ţie i pub lice  loca le  ,repub licată, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

4
A R T . l:S e  aprobă Regu lam entu l de  aco rda re  al p rem iilo r pentru anum ite  categorii de 

Fsoane vârstn ice conform  anexei ca re  face  parte  in tegran tă  d in prezenta hotărâre.
ART .2:Cu aducerea la îndep lin ire  a p revederilo r prezente i hotărâri se încred in ţează  

imarul oraşului G m pen i , Serv ic iu l f in anc ia r con tab ilita te  din cadru l apara tu lu i de spec ia lita te  
Primarului şi com p.sta re  c iv ilă  d in cadru l SPCLEP  G m pen i.

ART .3 :Secre ta ru l o raşu lu i G m p en i va asigu ra  pub lic ita tea prezente i hotărâri.
ART .4 :P rezen ta  ho tărâre  a fo st adop ta tă  cu un num ăr de 12 vo turi favorab ile  valab il 

xprimate,care reprezintă 80 % din num ăru l cons ilie rilo r în  funcţie ( 100 % din num ărul 
onsilierilor prezenţi).

Prezen ta se  com un ică :Instit.P re fect 
P rim ar

Serv .financ ia r con tab  
S tare  c iv ilă -SPCLEP  

A fiş ie r

IC/R.C.,7 EX „1  AN EXĂ
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RO M ÂN IA  
JU D EŢU L A LB A  
O R AŞU L  C ÎM P E N I 
CO N SILIU L  LO CAL

HOTĂRÂRE
Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Cîmpeni în Comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii la COLEGIUL NAŢIONAL „ AVRAM IANCU " 
Cîmpeni

Cons iliu l loca l a l o ra şu lu i C îm p e n i, ju d e ţu l A lb a ,în tru n it  în  ş e d in ţă  pub lică  
extraord inară  la da ta  de  10 .11 .2016  , lu ând  în  d e zba te re  pro iectu l de  h o tă râ re  in iţ ia t  d e  Prim aru l 
oraşului C îm pen i,

A v ân d  în  vede re :
-raportul fa vo rab il a l co m is iilo r  de  sp ec ia lita te  d in  cad ru l C on s iliu lu i loca l C îm pen i 
•expunerea de  m o tive  a p rim aru lu i o ra şu lu i C îm pen i 
-solicitarea n r.3 211 /2016  a Co leg iu lu i N a ţiona l A v ram  Iancu  C îm pen i 
-referatul n r .1 4 1 6 2 /0 3 .11 .2016 al se cre ta ru lu i o ra şu lu i C îm pen i
-prevederile  a r t . l l  a lin  4 din O U G  75 /2005  ,p riv ind  a s igu ra rea  c a lită ţ ii educa ţie i,cu  
m od ificările  şi co m p le tă r ile  u lte rioa re

în  baza  a rt.45  a lin . 1 d in  Legea 215/2001  a a dm in is tra ţie i pub lice  loca le ,repub lica tă , 

H O T Ă R Ă Ş T E :

A R T . l :  D esem nează  pe dl co n s ilie r  BU R Z  D AN IEL  , rep rezen tan tu l C on s iliu lu i local a l 
o raşu lu i C îm p e n i în  C om is ia  pentru  eva lu a rea  şi a s igu ra rea  ca lită ţ ii la C o leg iu l N aţiona l " 
AVRAM  IA N C U " C îm p e n i.

A R T .2 :C u  adu ce rea  la în d ep lin ire  a p revede r ilo r p rezen te i h o tă râ r i se  în c re d in ţe a ză  
consilie ru l d e sem na t.

A R T .3 : S ecre ta ru l o ra şu lu i C îm p e n i va  a s igu ra  pub lic ita tea  p rezen te i h o tă râ r i 
A R T . 4 :P rezen ta  h o tă râ re  a fo s t a do p ta tă  cu un num ă r de  11 vo tu ri fa vo rab ile  va lab il 

exp rim ate ,ca re  rep re z in tă  73 ,34  %  din n um ăru l co n s ilie r ilo r în  fu n c ţ ie  ( 91 ,67  % d in 
num ăru l co n s ilie r ilo r  p re zen ţi)

P rezen ta  se  co m un ică :In s tit.P re fe c t 
P r im ar 
V icep rim a r
S e rv .f in an c ia r con tab .

S ec re ta r
Co leg iu l N a ţiona l A v ram  Iancu  C îm pen i 

Cons ilie u l d e sem na t 
A F IŞ IE R

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
P riv in d  r e c t i f ic a r e a  b u g e tu lu i  o ra ş u lu i C îm p e n i p e  a n u l 2 0 1 6

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică extraordinară 
la data de 09.12.2016 ,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. 15857/05.12.2016 al serv.financiar contabilitate şi referatul nr. 15907/05.12.2016 
al comp.arhitect şef 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 nr.339/2015 -Legea bugetului de stat pe anul 2016 ,
-prevederile art.36 alin.4 lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale,republicată.
-prevederile art.41 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale 
-HCL19/2016 de aprobare a BVC pe 2016 cu modificările ulterioare.

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.UNIC:Se aprobă rectificarea bugetului oraşului Gmpeni pe anul 2016 şi,în 
consecinţă HCL NR.19/2016 se rectifică după cum urmează:

1. ART.l din HCL 19/2016 modificat de HCL NR.42/2016 , HCL 62/2016 , 85/2016 , 
97/2016 , 106/2016 , HCL 113/2016 şi HCL 117/2016 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:
„A R T .l; Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Gmpeni, pe anul 2016 ,pe 
secţiuni , capitole , subcapitole , paragrafe,titluri ,articole şi alineate cf.anexei 1 , care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre."

2. ART.2 din HCL 19/2016 ,modificat prin HCL 62/2016 , HCL 85/2016 , HCL 
106/2016 şi HCL 117/2016 , se modifică şi va avea următorul cuprins:

" ART.2:Aprobă bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii,pe anul 2016 pe secţiuni , capitole , subcapitole , 
paragrafe,titluri ,articole şi alineate ,conform anexei 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre."

3. ART.3 din HCL 19/2016 modificat prin HCL 42/2016,HCL 57/2016,HCL 62/2016 , HCL 
85/2016 ,HCL 97/2016 ,HCL 106/2016 şi HCL 113/2016 ,se modifică 
Anexa nr.3 -lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016 cu finanţare integrala sau parţiala 
de la bugetul local, cu următoarele:

I )  - c a p .5 1 .0 2 . - A u t o r i t a t i  p u b lic e :
-C -  a l t e  c h e ltu ie l i  d e  in v e s t it i i -s e  com pletează astfel :

- 51.02.03.03- Programe informatice se suplimentează cu 15.000lei
I I )  -c a p . 6 5 .0 2 -  In v a t a m a n t :

-B -  o b ie c t iv e  d e  in v e s t i ţ i i  n o i -  se completează cu



■ -T

- 6 5 .0 2 .0 4 .0 1  —Ş c o a la  g im n a z ia lă  C îm p e n i-  Reabilitare grupuri sanitare si 
cai de acces cu suma de 251.596,22 lei-lucrari de c-tii;

- 6 5 .0 2 .0 4 .0 1  —Ş c o a la  g im n a z ia lă  C îm p e n i — Reabilitare grupuri 
sanitare si cai de acces cu suma de 2.000 lei-asistenta proiectant;

- 6 5 .0 2 .0 4 .0 1  —Ş c o a la  g im n a z ia lă  C îm p e n i -  Reabilitare grupuri 
\ sanitare si cai de acces cu suma de 1.800 lei-diriginte şantier;

I I I ) -  c a p / 6 6 . 0 2  -s p ita le
-C - a l t e  c h e ltu ie l i  d e  in v e s t it i i -s e  completează astfel :

- 6 6 .0 2 .0 6 .0 1  -întocmire SF si cerere de finanţare pentru proiectul "Asigurarea 
sustenabilitatii energetice din surse alternative pentru producerea apei calde de consum la 
Spitalul orasanesc Cîmpeni" cu valoare totala de 30.300 lei din care 15.150 lei in faza de 
depunere proiect 15.150 lei după aprobarea proiectului, 

şi va avea următorul cuprins:
„A R T.3: Se aprobă „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2016 cu finanţare parţială sau 

integrală de la buget",conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre" .

4. Art.5 din HCL NR.19/2016 ,modificat prin HCL NR.113/2016 şi HCL 117/2016 se 
modifică ,Anexa nr.5 -Programul de investiţii multianuale pe grupe de investiţii şi surse de 
finanţare se completează cu nr.crt.9,10
NR.CRT.9-reabilitare grupuri sanitare si cai de acces-Şcoala gimnazială Cîmpeni si 
NR.CRT.lO-proiectul Asigurarea sustenabilitatii energetice din surse alternative pentru 
producerea apei calde de consum la Spitalul orasanesc Cimpeni, 
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 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre."

5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul oraşului Cîmpeni, viceprimarul, serv.financiar, contabilitate,impozite şi taxe,

■£■ arhitectul şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
V 6.Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri

7.Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile valabil 
exprimate,care reprezintă 86,67 % 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 
Comp.juridic



ROMÂNIA 
JjLJDEŢUL ALBA 
«RAŞUL CÎMPENI 

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea şi completarea HCL nr. 94/2015 de stabilire a normativului 
propriu de carburant pentru funcţionarea autovehiculelor din dotare

Consiliul local al oraşu lu i C îm pen i,judeţu l A lba ,în trun it în  şed in ţă  publică extraord inară  la 
data de 09.12.2016,luând în  dezbatere  pro iectu l de  hotărâre  in iţ ia t de  Prim aru l oraşu lu i 
Cîmpeni,

Având în vedere:
•raportul favorabil al com isie i de spec ia lita te  d in cadru l Consiliu lu i local C îm peni 
•expunerea de motive a prim aru lu i o raşu lu i C îm peni
•referatul nr.15303/17.11.2016 al com p .AD PP  din cadru l aparatu lu i de  spec ia lita te  al prim aru lu i 
■prevederile art. 1 a l.5 d in OG 80/2001 cu m od ifică rile  şi com p le tă rile  u lte rioare

în baza art.45 a l.2 din Legea 215/2001 a adm in istra ţie i pub lice loca le  ,repub licate ,

H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.UNIC: (1) A R T . l d in HCL 94/2015 se m od ifică  şi se com p le tează  după cum  

urmează:
"Aprobă normativul propriu de  che ltu ie li priv ind consum ul lunar de  carburanţi pentru 

autoutilitarele din dotare:
•pentru AB 72 MOT 250 L/LUNĂ

i
-pentru AB 75 CLC 250 L/LUNĂ

Aprobă normativul propriu  de  che ltu ie li pentru consum ul lunar de carburanţi pentru 
•autoturismul AB 25 M OT 250 l/lună.

Nu se consideră depăşiri la consum ul de  carburam ţi norm at pe a u to v e h ic u l,consum ul care 
¡nivelul anului se încadrează  în lim ita ca rburan tu lu i norm at,în  raport cu num ăru l tota l de 
utovehicule."

(2) Cu aducerea la îndep lin ire  a prevederilo r prezente i hotărâri se  în cred in ţează  
Primarul oraşului C îm peni ,com p .AD PP  şi Se rv .financ ia r con tab ilita te  d in  cadru l aparatu lu i de 
specialitate al primarulu i.

(3)Secretarul o raşu lu i G m pen i va asigu ra  pub lic ita tea  prezente i hotărâri.
(4)Prezenta ho tărâ re  a fo st adop ta tă  cu un num ăr de  13 voturi favo rab ile  valab il 

exprimate,care reprezintă 86 ,67 % din num ăru l cons ilie rilo r în  funcţie (100  % din num ăru l 
consilierilor prezenţi).

N Prezen ta se  com un ică :Instit.P re fect
Prim ar
V icep rim ar
Com p.AD PP



JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL C ÎM P E N I 
CONSILIUL LO CAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea programului anual -2016 al achiziţiilor publice

Consiliu l local al oraşu lu i G m pen i,jude ţu l A lba ,în trun it în  şed in ţă  pub lică extraord inară  
la data de 09.12.2016 ,luând în  dezbatere  pro iectu l de hotărâre  in iţia t de  Prim aru l oraşu lu i G m pen i, 

Având în vedere:
■raportul favorabil al com is iilo r de  spec ia lita te  d in  cadru l Consiliu lu i local G m pen i 
•expunerea de m otive a prim aru lu i oraşu lu i G m p en i

•referatul nr. 15918/05 .12 .2016 al com p. ach iz iţ ii pub lice d in cadru l aparatu lu i de  spec ia lita te  al 
primarului,

-prevederile art. 11 a l.3 şi 4  şi art. 12 a l.4  d in  HG 395/2016 ,pentru aprobarea  no rm e lo r de 
aplicare a prevederilor re fe ritoare  la a tribu irea  con tractu lu i de  ach iz iţ ie  publică

în baza art.45 a lin .2 d in Legea 215/2001 ,a adm in istra ţie i pub lice  loca le  ,repub licată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

AR T .l:A p robă  m od ificarea p rogram u lu i anual -2016 al ach iz iţ iilo r pub lice  aprobat prin HCL 
NR.18/2016,modificat prin HCL 43/2016 , HCL 8 6 /2 0 1 6 ,9 8 /2 0 1 6 ,1 0 7 /2 0 1 6  şi HCL 114/2016 
,prin introducerea poziţiilo r de la 188-191.

Anexa com pletată face  parte  in tegran tă  d in  prezenta hotărâre.
ART.2: Cu aducerea la îndep lin ire  a prevederilo r prezente i hotărâri se  în cred in ţează  primarul 

oraşului Gm peni, com p.ach iz iţ ii pub lice  ,com p.a rh ite ct şe f şi se rv .financ ia r contab. d in cadrul 
aparatului de spec ia lita te  al prim aru lu i.

ART.3: Secretaru l o raşu lu i G m pen i va asigu ra  pub lic ita tea  prezente i hotărâri.
ART.4:Prezenta ho tărâre  a fo st adop ta tă  cu un num ăr de 13 voturi favorab ile  valab il 

exprimate,care reprezin tă  % din num ăru l cons ilie r ilo r în  funcţie  ( 100 % din num ăru l
consilierilor prezenţi)

Prezenta se com un ică:Instit.P re fectu lu i 
P rim ar 
V icep rim ar 
Com p .a rh itec t şe f 
Serv.fin .con tab.

NR.126

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

Cîmpeni,09.12.2016 
R.C./R.C.9 ex.,1 ANEXĂ



JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL C ÎM P E N I 
CONSILIUL LO C AL

HOTĂRÂRE
Privind desemnarea unui membru în comisia de negociere directă pentru vânzarea masei 
lemnoase - Pachet 5- partida 9050- Ştirăniţă, 9044- Ştirăniţă, 9046-Ştirăniţă

Consiliu l loca l a l 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  pub lică  o rd ina ră  la data 
de 20.12.2016 ,luând  în  d e zba te re  p ro iectu l de  h o tă râ re  in iţ ia t  de  P rim aru l o ra şu lu i C îm pen i,

Având în vedere:
raportul favorabil al co m is iilo r  de  sp e c ia lita te  d in  cad ru l C ons iliu lu i loca l C îm pen i 
•expunerea de m otive  a p rim aru lu i o ra şu lu i C îm pen i
■adresa nr.8857/2016 a O S  A B R U D  RA prin ca re  in fo rm ează  că  pen tru  v ân za re a  m ase i lem noase  pachet 
5 Ştirăniţă la două lic ita ţii a fo s t p re zen tă  o  s ingu ră  firm ă  SC  D U M IM O N  SRL
•referatul nr. 14534/08 .12 .2016  a l com pa rt im en tu lu i A D P P  d in  cad ru l apa ra tu lu i d e  sp ec ia lita te  al prim aru lu i 
•HCL nr.35/2016
•HCLNR.81/2016 priv ind  m e todo log ia  de  ca lcu l a pre ţu lu i de  re fe r in ţă  a m ase i lem noase  pe p ic io r 
•HCL 99/2016
•prevederile art.36 a lin .2 lit.c  d in  Legea 215/2001  a adm in is tra ţie i pub lice  loca le ,repub lica tă  
•prevederile art.42 d in  HG 617/2016

în baza a rt.45  a l.2 d in  Legea 215/2001  a adm in is tra ţie i pub lice  lo ca le ,repub lica tă ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART .l:D esem nează  pe dna C ris te scu  Ve ra  D o rin a -v icep rim ar,ca  m em bru  în  com is ia  de  negociere  
directă cu SC D UM IM O N  SR L ,o fe rtan tu l in te re sa t de  pache tu l 5 - partida  9050 - Ş t iră n iţă , 9044 - Ş tirăn iţă , 
9046-Ştirăniţă,al că ru i p re ţ m in im  de  po rn ire  la n egoc ie re  e s te  de  250 le i/m c.

ART.2:Cu aduce rea  la în d ep lin ire  a p reved e r ilo r p rezen te i h o tă râ r i se  în c re d in ţe a ză  Prim aru l o raşu lu i 
Cîmpeni ,com p.AD PP ,S ER V .F IN A N C IA R  C O N T AB IL IT A T E  d in  cadru l apa ra tu lu i d e  sp ec ia lita te  al prim aru lu i şi 
OS ABRUD RA.

ART .3 iSecretaru l o ra şu lu i C îm p e n i va as igu ra  pub lic ita tea  p rezen te i h o tă râ r i.
ART.4: Prezenta h o tă râ re  a fo s t a do p ta tă  cu un n u m ă r de  13 vo tu ri fa vo rab ile  va lab il exp rim ate ,ca  re 

reprezintă 86 ,67 %  d in  num ăru l co n s ilie r ilo r  în  fu n c ţ ie  (100 %  d in  n um ăru l co n s ilie r ilo r p rezen ţi)
P rezen ta  se  com un ică  :Instit. P re fec tu l ui 

P r im ar 
V icep rim a r
S e rv .f in an c ia r contab .

* C om p .A D PP
O S  A b rud  RA



ROMÂNIA 
JUDEJUL A LB A  
ORAŞUL C ÎM P E N I 

I  CONSILIUL L O C A L

HOTĂRÂRE
Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local Cîmpeni în 
Adunarea generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
Serviciile de Utilităţi Publice« SALUBRITATE APUSENI »

Consiliul loca l a l o ra şu lu i C îm pen i,jude ţu l A lb a ,în tru n it în  şed in ţă  pub lică  o rd ina ră  la data de
20.12.2016 , luând în  d e zba te re  p ro iec tu l de  h o tă râ re  in iţ ia t de  P rim aru l o ra şu lu i C îm pen i,

Având în  vedere:
•raportul favorab il a l com is ie i d e  sp ec ia lita te  d in  cad ru l C ons iliu lu i loca l C îm pen i 
•expunerea de  m o tive  a p rim aru lu i o ra şu lu i C îm pen i
■referatul nr. 15092 /07 .12 .2016  ,al com p .A D P P  d in  cad ru l apa ra tu lu i de  sp ec ia lita te  al p rim aru lu i, 
•prevederile a rt.36  a l.2 lit.e  şi a l.7  lit.c  , a r t . l l  a l . l  şi 2 d in  Legea 215/01  a adm  pu bl. loca le, repub licată, 
•prevederile a rt.22  al 1 d in  S ta tu tu l AD I cu ob ie c t de  a c tiv ita te  Se rv ic iile  de  Utilităti 
Publice« SALUBRITATE  A PU SE N I »

în baza a rt.45  a l.3 d in  Legea 215/2001  a adm . pu b l.lo ca le ,repub lica tă ,

( H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l ¡A co rdă  m an da t spec ia l d lu i A nd re ş  Ioan C ă iin -P rim a r al o ra şu lu i C îm pen i,rep rezen tan t în 
I Adunarea Genera lă  a A so c ia ţie i d e  de zvo lta re  in te rcom un ita ră  cu o b ie c t de  a c tiv ita te  Se rv ic iile  de  U tilităţi 
I Publice« SALUBR ITATE  A PU SE N I » pen tru  a vo ta  în num ele  şi pe seam a  C ons iliu lu i local al oraşu lu i 
I Cîmpeni m od ificarea rep re zen tan ţilo r a so c ia ţilo r  în  A ctu l C on s titu t iv  şi S ta tu tu l A D I cu ob ie c t de  activ ita te  

^Serviciile de U tilită ti Pub lice«  SA LU B R ITA T E  A PU SE N I » ,m od ifica re  su rven ită  în  urm a a lege r ilo r d in iunie
« 1 6 .

, ART.2:Cu adu ce rea  la în d ep lin ire  a p revede r ilo r p rezen te i ho tă râ ri se  în c red in ţea ză  P rim aru l oraşu lu i
Cîmpeni.

ART.3:Secre ta ru l o ra şu lu i C îm pen i va  a s igu ra  pub lic ita tea  p rezen te i ho tă râ ri
ART.4:Prezen ta  ho tă râ re  a fo s t adop ta tă  cu un num ăr de  13 vo tu ri fa vo rab ile  valab il 

exprimate,ca re rep rez in tă  86 ,67  %  d in num ăru l co n s ilie r ilo r în  fu n c ţ ie  ( 100 %  din num ăru l consilie rilo r 
prezenţi)

P rezen ta  se  com un ică :In s tit.P re fe c tu lu i
P r im a r
V icep rim a r
AD I SA LU B R ITA T E  APU SEN I 
Se rv .f in an c ia r  con tab . 
C om p .A D PP  
A fiş ie r

R.C./R.C.,9 ei,,



ROMÂNIA 
JUDEJUL 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 cu obiect de activitate Serviciile de Utilităti Publice «SALUBRITATE 
APUSENI »

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 20.12.2016 
,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.15916/07.12.2016 ,al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
•prevederile art.36 al.2 lit.d şi ai.6 lit.a pct.14 din Legea 215/01 a adm publ.locale,republicată,
•prevederile art.22 a l. l  din statutul asociaţiei
-Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,cu modificările şi completările ulterioare, 

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

HOT Ă R Ă Ş T E :

*

ART.l: Consiliul local al oraşului Cîmpeni ia act de modificarea cap.IV a lin . l din Actul Constitutiv al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate Serviciile de Utilităţi Publice «SALUBRITATE 
APUSENI » ,acesta având următorul conţinut:

IV. VOINŢA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIAŢIEI
(1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, Asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ CU OBIECT DE ACTIVITATE SERVICIILE DE UTILITĂŢI 
PUBLICE SALUBRITATE APUSENI, constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, 
exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de utilităţi publice (denumit în continuare 
„Serviciile"), pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în 
comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării 
şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciilor pe baza strategiei de 
dezvoltare a Serviciilor.

ART.2 : Consiliul local al oraşului Cîmpeni ia act de modificarea art.4 a l. l din STATUTUL Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate Serviciile de Utilităţi Publice «SALUBRITATE APUSENI » 
,acesta având următorul c o n ţin u t:
"Art.4. (1) Asociaţia se constituie în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, 

monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de utilităţi publice (denun^te în continuare „Serviciile") pe raza de 
competenţă a unităţilor adm inistrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii 
publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de 
utilităţi publice aferente Serviciilor pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciilor (denumită în continuare „Strategia de 
dezvoltare").;"

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 13 voturi favorabile valabil exprimate,care reprezintă 

86,67 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul consilierilor prezenţi)
Prezenta se comunică:Instit.Prefectului

Primar
Viceprimar
ADI Salubritate Apuseni 
Serv.financiar contab.
Comp.ADPP
Afişier ^

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
DL.CONS.CUIRILA MIRC

NR.129
Cîmpeni,20.12.2016
R.C./R.C.,9 ex.,

AVIZAT  
SECRETAR  
RĂDAC CRISTINA



ROMÂNIA 
JUDEJUL A LBA  
ORAŞUL C ÎM PEN I 
CONSILIUL LO C A L

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

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică 
ordinară la data de 20.12.2016 ,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.16266/12.12.2016 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.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale,republicată,

ART.l: Aprobă cuantumul chiriilor la spaţiile şi terenurile Consiliului local 
în anul 2017 ,1a nivelul anului 2016 la care se aplică coeficientul de inflaţie aferent 
anului 2016.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează primarul oraşului Gmpeni,comp.ADPP,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 13 voturi 

favorabile valabil exprimate,care reprezintă 86,67 % 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 contab. 
Afişier

A V IZ A T
S E C R E T A R

R Ă D A C  C R IS T IN A

NR.130
Cîmpeni,2 0 .1 2 .2 01 6
R.C./R.C.,8 EX



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
Privind  a p r o b a r e a  v â n z ă r i i  u n u i  im o b i l - în s c r is  în  C F  7 1 9 5 8  C îm p e n i

Consiliul local al oraşului Gm peni,judeţu l A lba,întrunit în şedinţă publică ordinară 
la data de 20.12.2016 , luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul 
oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
■raportul favorabil al com isiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
■expunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
•referatul nr.14340,15634/07.12.2016 al compartimentului ADPP din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului
•prevederile art. 36, alin. 2, lit.c şi ale art.123, alin.3 şi 4 din Legea 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare
-CF71958-Cîmpeni, cu nr. Cadastral 71958 teren de natură curţi construcţii,situat 
pe strada Revoluţiei 1848 în suprafaţă totală de 37 mp, oraşul Cîmpeni- domeniul 
privat în cotă de 1/1 parte, pe care este amplasată o construcţie- "Cl-închidere 
parţială şi modernizare terasă în suprafaţă de 37 mp, fiind construită în anul 2012" 
în cotă de 25/37 parte proprietatea Bobar Dumitru şi 12/37 parte proprietar SC 
Foto Mag SRL

- cererea nr.15364/17.11.2016 referitoare la solicitarea de radiere a sarcinilor 
din CF 71958-Cîmpeni,

- raportul de evaluare nr. 15/27.10.2016, întocmit de evaluator autorizat EPI- 
membru ANEVAR Mucea Valentin Dan, înregistrat la Primăria oraşului Gmpeni sub 
nr. 14340/01.11.2016,
•Hotărârea Consiliului Local nr.120/30.11.2011 pentru aprobarea regulamentului 
privind vânzarea unor bunuri imobile (terenuri, clădiri) din domeniul privat al 
oraşului Gmpeni

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

H O T Ă R Ă Ş T E :
*

ARt.l:Aprobă radierea sarcinilor înscrise în CF 71958/Gmpenî, nr. Cadastral 
71958 , în baza încheierilor nr.1320 din 27.07.1995, respectiv nr.1493 din 
30.08.2001, referitoare la notarea contractului de concesiune încheiat la data de 

¿-16 decembrie 1994, respectiv a contractului de concesiune nr.3249 din 
f jr  31.05.2011, la data încheierii contractului de vânzare cumpărare a terenurilor 

menţionate la art.3.
ÂRT.2: Aprobă raportul de evaluare nr. 15/27.10.2016, înregistrat la Primăria 

Oraşului Gmpeni sub nr.14340/01.11.2016, întocmit de evaluator autorizat EPI-



membru ANEVAR Mucea Valentin Dan cu preţul actualizat conform cursului 
| comunicat de BNR la data încheierii contractului de vânzare cumpărare în formă 

autentică,.
Raportul de evaluare face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3: (1) Aprobă vânzarea cotei de 25/37 parte din terenul intravilan înscris 
■ în 71958-Cîmpeni, cu nr. Cadastral 71958 teren de natură curţi construcţii,situat pe 
strada Revoluţiei 1848 în suprafaţă totală de 37 mp către Bobar Dumitru

(2)Aprobă vânzarea cotei de 12/37 parte din terenul intravilan înscris în 
71958-Cîmpeni, cu nr. Cadastral 71958 teren de natură curţi construcţii,situat pe 
strada Revoluţiei 1848 în suprafaţă totală de 37 mp către SC Foto Mag SRL .

ARTA împuterniceşte Primarul oraşului Cîmpeni- dli Andreş Ioan Călin, 
pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare care va cuprinde în mod 
obligatoriu clauza prin care cumpărătorii se obligă să achite preţul imobilului la 
data semnării acestuia de către părţi, respectiv a achitării tuturor cheltuielilor 
vânzării: cheltuieli propriu-zise ale actului, taxele de timbru şi de autentificare- 
onorariul notarial, de publicitate imobiliară, şi orice alte taxe care decurg din 
contract.

ART.5:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Primarul oraşului Cîmpeni.

ART.6:Secretarul oraşului Cîmpeni va asigura publicitatea prezentei 
hotărâri.

ART.7 ¡Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi 
favorabile valabil exprimate,ca re reprezintă 86,67 % din numărul consilierilor în 
funcţie( 100 % din numărul consilierilor prezenţi).

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

SERV.FINANCIAR CONT.
Afişier

R Ă D A C  C R IS T I N A

A V IZ A T
S E C R E T A R

•NR.131
Cîmpeni ,20.12.2016
R.C./R.C.,9 ex.



)EJUL ALBA
ORAŞUL C ÎM P E N I
CONSILIUL L O C A L

HOTARARE
Privind modificarea HCL nr. 13/2016

Consiliul local al o raşu lu i C îm pen i,jude ţu l A lb a ,în tru n it în  şed in ţă  pub lică  o rd ina ră  la data 
ie 20,12.2016 Juând în de zba te re  p ro iectu l de  ho tă râ re  in iţ ia t de  Prim aru l o ra şu lu i C îm pen i, 

Având în vedere:
•faportul favorabil al com is iilo r de  sp ec ia lita te  d in  cad ru l C ons iliu lu i loca l C îm pen i 
«punerea de motive a p rim aru lu i o ra şu lu i C îm pen i
■referatul nr.16350/13.12 .2016 şi re fe ra tu l n r.16553 /2016  al com pa rtim en tu lu i A D P P  d in cadru l 
¡paratului de specialitate al P rim aru lu i,

vederile art.36 a lin .2 lit.b  şi d, d in  Legea 215/2001  a adm in is tra ţie i pub lice 
tale, republicată.

în baza art.45 a lin .2 d in  Legea 215/2001  a adm in is tra ţie i pub lice  lo ca le ,repub lica tă , 
H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Anexa 2 ia HCL N R .13 /2016  m od ifica tă  prin H CL N R .102/2016  se  m od ifică  după cum  
urmează:
■secompletează denum irea lucră rii p revăzu te  la p c t . l,a c e a s ta  având u rm ăto ru l con ţinu t:R epa ra ţii 
curente corp A-internat fe te  şi lam brisa re  să li de  c la să  (sa la 5 şi 6)
•se suplimentează va loa rea  lucră rii de  la punctu l 1 R epara ţii cu ren te  co rp  A -in te rn a t fe te  şi 
iambrisare săli de clasă (sa la  5 şi 6) cu sum a de  6000  lei de  la 8540  la 14540 lei 
•sediminuează valoarea lucră rii de  la punctu l 8 -repa ra ţ ii m aş ină  -i-tractor cu sum a  de  6000 lei de 
la 10.000 lei la 4.000 lei.

Anexa 2 cu m od ificările  su sm en ţio n a te  fa ce  parte  in teg ran tă  d in  p rezen ta  ho tărâ re .
ART.2: Anexa 4,1a H CL N R .13  /2016 , m od if ica tă  prin H CL 41 /2016  şi H CL  84 /2016  se

completează astfel:
•LA CAPITOLUL 70 .02 -Lo cu in ţe ,se rv ic ii şi d e zvo lta re :se  m a jo rează  fondu rile  a lo ca te  cu 25 .000 
ei,dela 14250 lei la 39250  lei după  cum  urm ează:
se introduce o nouă po z iţie  punct 9 :ţu rţu ri lum inoş i 4m /0 ,9  cu Led a lb -ca ld -26  buc şi sfe ră  
luminoasă diametru 40 cm  -14  buc

ANEXA NR.4 cu com p le tă rile  su sm en ţiona te , fa ce  pa rte  d in  p rezen ta  ho tărâ re .
ART.3:Cu aducerea  la în d ep lin ire  a p reved e r ilo r p rezen te i ho tă râ ri se  în cred in ţează  

Pfimarul,Viceprimarul o ra şu lu i C îm pen i,co m p .A D P P  şi se rv .f in an c ia r con tab ilita te  d in cadru l 
aparatului de spec ia lita te  al p rim aru lu i.

ART.4:Secretarul o ra şu lu i C îm pen i va a s igu ra  pub lic ita tea  p rezen te i ho tărâri.
ART.5:Prezenta h o tă râ re  a fo s t a dop ta tă  cu un num ăr de  13 vo tu ri favo rab ile  va lab il 

exprimate,care reprezin tă  86 ,67  %  d in  num ăru l co n s ilie r ilo r în  funcţie ( 100 %  din num ăru l 
consilierilor prezenţi).

P rezen ta  se  co rnun ică :In stit. P re fec t
P rim ar
V icep rim a r
Com p .AD PP

SE R V .F IN A N C IAR  CO N T .
A fiş ie r

PREŞEDINT
DL.CONS.CHIRIL

NR.132
C îm p e n i,2 0 . 1 2 . 2 0 1 6
R.C./R.C.,8 EX ,2 anexe

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



[DEJUL a l b a

ORAŞUL C ÎM P E N I
CONSILIUL LO C A L

HOTARARE
ă P r iv in d  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 , 
8/2012,51/2012,43/2015 şi 30/2016

Consiliul local al o raşu lu i G m pen i,jude ţu l A lba ,în trun it în şed in ţă  publică ord inară  la data de 
10.12,2016,luând în dezbatere  pro iectu l de ho tărâ re  in iţia t de Prim aru l oraşu lu i G m pen i,

Având în vedere:
•raportul favorabil al com is iilo r de spec ia lita te  din cadru l Consiliu lu i local G m pen i 
■expunerea de m otive a prim aru lu i oraşu lu i G m pen i
•referatul nr. 15479/12.12.2016 al com p .AD PP  din cadru l aparatu lu i de  spec ia lita te  al prim aru lu i 
•prevederile art.36 a l.2 lit.d ,a l.6  pct.14  din Legea 215/2001 a adm in istra ţie i pub lice  locale,
•art.l7,art.l8 a l.2 ,a rt.21 -24  şi art.41  a l . l  d in Legea 241/2006 priv ind serv ic iu l de a lim entare  cu apă 
ide canalizare
•Actul constitutiv şi S tatutu l Asoc ia ţie i de dezvo lta re  In te rcom un ita ră  APA  ALBA.
•ART.61 din contractul de  de legare

în baza art. 45 a l.3 din Legea 215/2001 a adm in istra ţie i pub lice loca le ,repub lica tă ,

ART.l: Aprobă cuprinderea în dom en iu l pub lic  al o raşu lu i G m p en i a m ijlocu lu i fix  „
„Reabilitare căm ine  racorduri cana liza re  str. M o ţilo r-G m pen i, jud . A lba"- cu urm ătoare le  date de 

'dentificare: căm ine cana liza re  PVC KGEM De 160m m - 10 m -4 buc şi va loa re  de inventar 10849,59 lei
ART.2: Aprobă cuprinderea  în dom en iu l pub lic  al o raşu lu i G m pen i, a m ijlocu lu i fix  „S istem  de 

canalizare în aglom erarea G m pen i A B -C L -7 " va loa re  de  inventar 10819044 ,69 lei.
ART.3: Aprobă cuprinderea  în dom en iu l pub lic  al oraşu lu i G m pen i, a m ijlocu lu i fix  „S taţie  de 

epurare Cîmpeni AB-CL-1 "  va loare  de  inven tar 14809045 ,09 lei.
ART.4: AN EXA  NR.3 la HCL 46 /2008 ,m od ifica tă  prin HCL nr.30/2011 , 8/2012 ,51/2012,

13/2015 şi 30/2016 se com p le tează  cu poziţiile :66 -68  -,conform  anexei care  fa ce  parte  din prezenta 
totărâre.

ART. 5. Conces ionarea bunurilo r p rec iza te  la Art. 1-3 că tre  operato ru l se rv ic iilo r pub lice  de 
alimentare cu apă şi de cana lizare , respectiv  SC  Apa Ctta SA  A lba, pe durata  Contractu lu i de  de legare a 
gestiunii în vederea realizării se rv ic iilo r pub lice  de  a lim en tare  cu apă şi cana liza re , nr. 1969/2008.

ART.6: îm pu te rn ice şte  Prim aru l o raşu lu i G m pen i pentru sem narea actu lu i ad iţiona l la Contractul 
le delegare a gestiun ii se rv ic iilo r pub lice  de  a lim en ta re  cu apă şi de  cana liza re ,cu  redevenţa  recalcu lată 
ceva fi încheiat de că tre  ADI „Apa A lb a " şi a pro toco lu lu i de predare-prim ire .

ART.7:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Gmpeni 
i ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APA ALBA.

ART.8:Secretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri.
ART.9:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de l3  voturi favorabile valabil exprimate,care 

reprezintă 86,67 % 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

ASOC.DE DEZV.INTERCOM.APA ALBA
Serv.financiar contab.
Comp.ADPP
AFIŞIER

AVIZAT 
ECRETAR 
JAC CRISTINA



IA
1IDEJUL ALBA 

$UL CÎMPENI 
SILIUL LO CAL

HOTARARE
privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din 
aria administrativ teritorială a consiliilor locale membre ale ADI SALUBRITATE APUSENI.

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 
20,12.2016 ,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 
«punerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
-referatul nr. 11170/2016 al comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
prevederile art.28 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din aria 

inistrativ teritorială a consiliilor locale membre ale ADI SALUBRITATE APUSENI cu obiect de activitate 
iile de utilităţi publice nr.8834/2010 

■prevederile ait.176 din Codul de procedură fiscală
în baza art.45 al.3 din Legea 215/2 001 a administraţiei publice locale,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l :Aprobă modificarea art.19 pct.l din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
brizare din aria administrativ teritorială a consiliilor locale membre ale ADI SALUBRITATE APUSENI cu 

obiect de activitate serviciile de utilităţi publice nr.8834/2010,acesta având următorul con ţinu t:
'Art.19 pct l:neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la penalităţi de 
‘rtârziere conform legislaţiei în vigoare."

ART.2: împuternicirea primarului oraşului Cîmpeni să semneze în numele şi pe seama Oraşului 
Gmpeni actul adiţional de modificare a prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
salubrizare din aria administrativ teritorială a consiliilor locale membre ale ADI cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice Salubritate Apusen i, care face obiectul prezentei hotărâri.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
■peni,serv.financiar,contabilitate,impozite şi taxe,comp.ADPP din cadrul aparatului de specialitate al

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 exprimate,care 

reprezintă 86,67 % din numărul consilierilor în funcţie (100 % din numărul consilierilor prezenţi)
Prezenta se comunică:Instit.Prefectului

Primar 
Viceprimar

Asoc.INTERCOM.SALUBRITATE APUSENI 
Serv.financiar contab.
Comp.ADPP 
Afişier

R.134
mpeni,2 0 .1 2 .2 0 1 6

LC..9 E X



JUDEJUL ALBA
ORAŞUL CÎMPENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind modificarea HCL NR.121/2016 de aprobare a programului de activităţi culturale 
organizate la nivelul oraşului Cîmpeni în luna decembrie 2016

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 20.12.2016 ,luând 
io dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
•raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
•expunerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
•referatul nr. 16376/14 .12 .2016 al D -lu i Igna  Co rne l - re fe re n t  Casă  de  Cu ltu ră  "A v ram  Ian cu " C îm peni 
•prevederile art.36 a lin .2 lit.d ,a lin .6 lit.a pct. 1,4,5 d in  Legea n r.215/2001  a adm in is tra ţie i publice
locale,republicată,
•prevederile Legii 273 /2006 ,cu m od ifică r ile  şi com p le tă rile  u lte rioare ,

în baza art.45 a lin .2 d in  Legea n r.215/2001  a adm in is tra ţie i pub lice  loca le, repub lica tă ,

H O T Ă R Ă Ş T E  :

ART.l: Anexa la H CL N R .121 /10 .11 .2016  se  m od ifică  în  sensu l că se  sup lim en tea ză  sum a de 20000 lei 
cu suma de 950 le i-ven itu ri d in  spon so r iză r i pen tru  ach iz iţ iona rea  de  m a te ria le  necesare  m ontării 
iluminatului festiv ,e lem en te  deco ra tive .

ART.2Cu aducerea la în d ep lin ire  a p reved e r ilo r p rezen te i ho tă râ ri se  în c red in ţea ză  Prim aru l oraşu lu i 
Gmpeni,Serviciul f in an c ia r con tab ilita te  şi Casa  de  cu ltu ră  "A v ram  Ia n cu "  C îm pen i.

ART.3:Secretarul o ra şu lu i C îm pen i va  a s igu ra  pub lic ita tea  p rezen te i ho tă râ ri
ART.4:Prezenta ho tă râ re  a fo s t adop ta tă  cu un num ăr de  13 vo tu ri favorab ile  valab il 

exprimate,care reprezin tă  86 ,67  %  d in  num ăru l co n s ilie r ilo r în  fu n c ţ ie  ( 100 %  din num ăru l consilie rilo r 
prezenţi)

P rezen ta  se  co m un ică :In s tit.P re fe c tu lu i 
P r im a r 
V icep rim a r
S e rv .f in an c ia r con tab . 
Casa  de  cu ltu ră  
A fiş ie r

NR.135
C im p e n i , 2 0 . 1 2 . 2 0 1 6
R.C./R.C.8 E X



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

HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei ortodoxe Cîmpeni Deal

Consiliul local al o raşu lu i G m pen i,jude ţu l A lba ,în trun it în  şed in ţă  publică ord inară  la data 
de 20.12.2016 , luând în  dezbatere  pro iectu l de  hotărâre  in iţia t de  Prim aru l oraşu lu i G m pen i, 

Având în vedere:
•raportul favorabil al com is iilo r de spec ia lita te  din cadru l Consiliu lu i local G m pen i 
•expunerea de motive a prim aru lu i oraşu lu i G m pen i
•solicitarea nr. 17/2016 a Parohie i G m pen i Deal în so ţită  de dev ize le  de lucrări
•referatul nr. 10723/09.12.2016 al com p .a rh itec t şe f d in  cadru l aparatu lu i de spec ia lita te  al
primarului
•prevederile art.4 a l.2 lit.b ,art.5  d in HG 1470/2002 priv ind aprobarea Norm elo r m etodo log ice  
pentru aplicarea prevederilo r OG 82/2001 priv ind stab ilirea  unor fo rm e de sprijin  financ ia r 
pentru unităţile de cu lt aparţinând  cu lte lo r re lig ioase  recunoscu te d in  Rom ân ia ,repub lica tă , 
•prevederile art.36 a l.6 lit.a pct.19 lit.c d in  Legea 215/2001 a adm in istra ţie i publice
locale,republicată.

în baza art.45 a l.2 d in  Legea 215/2001 a adm in istra ţie i pub lice  loca le ,repub lica tă , 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l:Se aprobă acordarea  sp rijinu lu i f in anc ia r d in bugetu l local al anu lu i 2016 :
•Parohiei ortodoxe G m pen i Dea l-sum a de 24998 ,53 lei ,pentru lucrări de în că lz ire  centra lă  şi 
tâmplărie,conform dev ize lo r anexate  , lucrări ca re  se vo r ju s tif ica  cu situaţii de  lucrări.

ART.2:Cu aducerea la îndep lin ire  a p revederilo r prezente i hotărâri se  în cred in ţează  prim arul 
oraşului C îm peni,com p.arh itect şe f şi Se rv .financ ia r con tab ilita te  d in cadru l aparatu lu i de 
specialitate al prim arulu i.

ART.3¡Secretarul oraşu lu i G m p en i va asigu ra  pub lic ita tea prezente i hotărâri.
ART.4:Prezenta ho tărâ re  a fo st adop ta tă  cu un num ăr de 9 voturi favorab ile  valab il 

exprimate,care reprezin tă  60 ,00 % din num ăru l cons ilie r ilo r în  funcţie ( 69 ,23 % din num ărul 
consilierilor prezenţi).

Prezen ta se corn unică :Instit. P refect 
Prim ar 
V icep rim ar 
ARH ITECT  ŞEF 

SERV .F IN AN C IAR  CONT.
B iserica o rtodoxă G m pen i-D ea l 

A fiş ie r

PREŞEDINTE ŞEDINX 
DL.CONS.CHIRILĂ MIRC

NR.136
C îm peni,20.12
R .C . / R . C . , 9  E X

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



M ilk
ídejul alba

M L  CÎMPENI 
WLIUL LOCAL

HOTARARE
privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Apostolice Penticostale nr.II 

Ifimpeni

Consiliul local al oraşu lu i G m pen i,jude ţu l A lba ,în trun it în  şed in ţă  pub lică o rd inară  la data 
»20.12.2016 ,luând în dezbatere  pro iectu l de  ho tărâre  in iţia t de  Prim aru l o raşu lu i G m pen i, 

Având în vedere:
mportul favorabil al com is iilo r de spec ia lita te  d in cadru l Consiliu lu i local G m pen i 

■«punerea de motive a prim aru lu i o raşu lu i G m pen i
fcdtarea nr. 1/2016 a B iseric ii A posto lice  Pen ticosta le  G m pen i nr.II în so ţită  de  dev iz de lucrări 
Hcferatul nr.4435/09.12.2016 al com p .a rh itec t şe f d in cadru l aparatu lu i de spec ia lita te  al 

■parului
l-jevederile art.4 a l.2 lit.b ,art.5  d in HG 1470/2002 priv ind aprobarea N orm e lo r m etodo log ice  
mtru aplicarea prevederilo r OG 82/2001 priv ind stab ilirea  unor fo rm e de  sp rijin  financ ia r 
■:efitru unităţile de cu lt aparţinând  cu lte lo r re lig ioase  recunoscu te d in  Rom ân ia ,repub lica tă , 
■prevederile art.36 a l.6 lit.a pct.19 lit.c d in Legea 215/2001 a adm in istra ţie i pub lice 
■tale,republicată.

în baza art.45 a l.2 d in Legea 215/2001 a adm in istra ţie i pub lice  loca le ,repub lica tă ,

I Art.l:Se aprobă acordarea sp rijinu lu i f in anc ia r d in bugetu l local al anu lu i 2016 :
■tecii Apostolice Penticosta le  nr.II G m p en i -sum a de 10.000 lei ,pentru lucrări de  constru ire  
d̂emisol,conform devizulu i a n e x a t , lucrări ca re  se vo r ju s tif ica  cu s ituaţii de  lucrări.

ART.2:Cu aducerea la îndep lin ire  a p revederilo r prezente i hotărâri se în cred in ţează  prim aru l 
■oraşului Cîmpeni,comp.arhitect şe f şi S e rv .financ ia r con tab ilita te  d in cadru l apara tu lu i de 
■specialitate al primarului.
I ART.3:Secretarul o raşu lu i G m p en i va as igu ra  pub lic ita tea  prezente i hotărâri.
I ART.4:Prezenta ho tărâre  a fost adop ta tă  cu un num ăr de  10 vo turi fa vo rab ile  valab il 
|aprimate,care reprezintă 66 ,67 % din num ăru l cons ilie rilo r în  funcţie ( 76,93 % din num ăru l 
afilierilor prezenţi).

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta  se corn unică :Instit. P re fect
Prim ar 
V icep rim ar 
ARH ITECT  ŞEF

SERV .F IN AN C IAR  CONT.
B iserica  aposto lică  Pen ticosta lă  nr.II G m pen i

PREŞEDINTE ŞED INŢĂ^  
9L.C0NS.CHIRILĂ M IRcés&V

NR.137
Cîmpeni,2 0 . 1 2 . 2 0 1 6
R.C./R.C.,9 E X



ANIA
. HALBA
ŞlIL CÎMPENI
SILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind rectificarea bugetului oraşului Cîmpeni pe anul 2016

Consiliul local al o ra şu lu i C îm pen ¡Jude ţu l A lb a ,în tru n it în  şed in ţă  pub lică  o rd ina ră  la data de
3.12,2016 ,luând în  d e zba te re  p ro iectu l de  h o tă râ re  in iţ ia t de  Prim aru l o ra şu lu i C îm pen i,

Având în vedere:
■aportul favorabil a l co m is iilo r  de  sp e c ia lita te  d in  cad ru l C ons iliu lu i loca l C îm pen i 
spunerea de m otive  a p rim aru lu i o ra şu lu i C îm pen i
referatul nr. 16367 /14 .12 .2016  al se rv .f in an c ia r con tab ilita te  d in  cad ru l apa ra tu lu i de  spec ia lita te  al 

arului
•ADRESA NR .19509/2016 a A JFP  A LBA
prevederile a rt.19  a lin .2 d in  Legea 273 /2006  p riv ind  fin an ţe le  pub lice  loca le  Legea n r.500/2002 
pnd finanţele pub lice , cu m od ifică r ile  şi com p le tă rile  u lte r io a re ,co robo ra t cu p revederile  Legii 
".',339/2015 -L eg e a  buge tu lu i de  s ta t pe anu l 2016  ,
[revederile art.36 a lin .4  lit.a  d in  Legea 215/2001  a adm in is tra ţie i pub lice  loca le, repub lica tă .
£19/2016 de ap roba re  a BVC  pe 2016  cu m od ifică r ile  u lte rioare , 

în baza art.45 a l.2 d in  Legea 215/2001  a adm in is tra ţie i pub lice  lo ca le ,repub lica te ,

ART .UN IC:Se ap robă  rec tif ica rea  buge tu lu i o ra şu lu i C îm pen i pe anu l 2016  şi,în  consec in ţă  
■CLNR. 19/2016 se  rectif ică  după  cum  urm ează:

1. ART.l din H CL 19 /2016  m od ifica t d e  H CL N R .42 /2016  , H CL 6 2 / 2 0 1 6 ,8 5 / 2 0 1 6 ,9 7 / 2 0 1 6  , 
106/2016 , HCL 113/2016  ,H C L  117/2016  şi H CL 124/2016  se  m od ifică  şi va avea  u rm ăto ru l cuprins: 
ART.l: Aprobă buge tu l de  ven itu r i şi ch e ltu ie li a l o ra şu lu i C îm p e n i, pe anu l 2016  ,pe s e c ţ iu n i, 
apitole, subcapito le , p a ra g ra fe , t it lu r i,a r t ico le  şi a lin e a te  c f.anexe i 1 , ca re  fa ce  parte  in tegran tă  
in prezenta ho tă râ re ."

2. Cu aducerea la în dep lin ire  a p revede r ilo r p rezen te i ho tă râ ri se  în c red in ţe a ză  Prim aru l oraşu lu i 
Cmpeni, v iceprim aru l, se rv .f in an c ia r, co n tab ilita te ,im p o z ite  şi taxe , a rh ite c tu l şe f d in  cadru l 
•paratului de spec ia lita te  al p rim aru lu i.

3.Secretarul o ra şu lu i C îm pen i va  a s igu ra  pub lic ita tea  p rezen te i ho tă râ ri
4.Prezenta h o tă râ re  a fo s t a dop ta tă  cu un num ăr de  13 vo tu ri fa vo rab ile  va lab il 

sprimate,care rep rez in tă  86 ,67  %  d in  num ăru l con s ilie r ilo r în  fun c ţ ie  ( 100 %  din num ăru l 
¡ralierilor prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E :

P rezen ta  se  corn un ică  :Instit. P re fec tu lu i
P r im ar

V icep rim a r
Se rv .f in an c ia r  con tab .
C o m p .a rh ite c t şe f 

C om p .a ch iz iţ ii 
Com p. ju r id ic  
A f iş ie r



|A
JL ALBA  

LIL C ÎM PEN I 
BILIUL L O C A L

HOTĂRÂRE
rind modificarea programului anual -2016 al achiziţiilor publice

Consiliu l local al oraşu lu i C îm pen i,judeţu l A lba ,în trun it în  şed in ţă  pub lică ord inară  la 
ade 20.12.2016 , luând în  dezbatere  pro iectu l de  ho tărâre  in iţia t de  Prim aru l oraşu lu i C îm peni,

Având în vedere:
I favorabil al com is iilo r de spec ia lita te  d in  cadru l Consiliu lu i local C îm peni 

unerea de m otive a prim aru lu i o raşu lu i C îm peni
aferatul nr. 16386/14.12 .2016 al com p. ach iz iţii pub lice din cadru l aparatu lu i de  spec ia lita te  al 

ului,
denie art. 11 a l.3 şi 4 şi art. 12 a l.4 d in  HG 395/2016 ,pentru aprobarea  no rm e lo r de 

are a prevederilor re fe ritoare  la a tribu irea  contractu lu i de  ach iz iţ ie  publică 
în baza art.45 a lin .2 d in Legea 215/2001 ,a adm in istra ţie i pub lice  loca le  ,repub lica tă ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Aprobă m od ificarea p rogram u lu i anual -2016 al ach iz iţ iilo r pub lice  ap roba t prin HCL 
18/2016, m od i fi ca t prin HCL 43/2016  , HCL 8 6 /2 0 1 6 ,9 8 /2 0 1 6  , 107/2016 , HCL 114/2016 şi 
126/2016,prin in troducerea poziţie i nr.192.
Anexa com pletată face  parte  in tegran tă  d in prezenta hotărâre.
ART.2: Cu aducerea  la îndep lin ire  a p revederilo r p rezente i hotărâri se în cred in ţează  primarul 

i Cîmpeni, com p.ach iz iţ ii pub lice  ,com p.a rh ite ct şe f şi se rv .financ ia r contab. d in cadrul 
de spec ia lita te  al prim aru lu i.

ART.3: Secretarul o raşu lu i G m pen i va asigu ra  pub lic ita tea prezente i hotărâri.
ART.4:Prezenta ho tărâ re  a fo st adop ta tă  cu un num ăr de 13 vo turi favorab ile  valab il 

¡primate,care reprezin tă  86 ,67 % din num ăru l cons ilie rilo r în  funcţie  ( 100 % din num ărul
ralierilor prezenţi)

Prezen ta se com un ică:Instit.P re fectu lu i 
P rim ar 
V icep rim ar 
Com p .a rh itect şe f 
Serv.fin .con tab.
Com p.ach iz iţii 
Afişier



‘ JEJUL ALBA  
KHtAŞUL C ÎM P E N Ir HOTARARE
fnVind aprobarea valorificării prin casare a unor mijloace fixe aflate în domeniul 
crivat al oraşului Cîmpeni

Consiliul loca l a l o ra şu lu i C îm p e n ¡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 
3 de 20.12.20 16 , lu ând  în  d e zba te re  p ro iectu l de  h o tă râ re  in iţ ia t  de  P rim aru l o raşu lu i
ipeni,

Având în vedere:
-'aportul favorabil al com is ie i de  sp ec ia lita te  d in  cad ru l C ons iliu lu i loca l C îm pen i 
«punerea de m otive a p rim aru lu i o ra şu lu i C îm pen i
Ceratul nr.16226/09.12 .2016 al S e rv ic iu lu i f in an c ia r  con tab ilita te  d in  cad ru l apa ra tu lu i e 
ifecialitate al prim aru lu i,
-prevederile Legii 15 /1994  cu m o d if ică r ile  ş i co m p le tă r ile  u lte rioa re
prevederile art.36 a l .2 lit.c  d in  L 2 1 5 /2 0 0 1 ,a  a d m in is tra ţie i pub lice  lo ca le ,repub lica tă ,
•HG909/1997,HG 841 /1995  cu m o d if ică r ile  şi co m p le tă rile  u lte rioa re

în baza a rt.45  a l.3 d in  Legea 215/2001  a a dm in is tra ţie i pub lice  lo ca le ,repub lica tă ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Se ap robă  va lo r if ica re a  prin ca sa re  a m ijloace lo r fixe  ş i o b ie c te lo r de  in ven ta r 
lienatura m ijloacelor f ixe  cu du ra ta  de  se rv ic iu  no rm a tă  exp ira tă  ,n om ina liza te  în  anexe le  
Il3 care fac parte in teg ran tă  d in  p rezen ta  h o tă râ re ,m ijlo a ce  fixe  a p a rţ in â n d  dom en iu lu i 
pat al oraşului C îm pen i.

ART.2CU aduce rea  la în d ep lin ire  a p reved e r ilo r p rezen te i h o tă râ r i se  în c re d in ţe a ză  
oraşului C îm p e n i,se rv .f in an c ia r,con tab ilita te ,im po z ite  şi ta xe  d in  cad ru l apa ra tu lu i 

Jespecialitate al p rim aru lu i.
ART.3:Secre ta ru l o ra şu lu i C îm p e n i va  a s igu ra  pub lic ita tea  p rezen te i h o tă râ r i 
ART.4:P rezen ta  h o tă râ re  a fo s t a do p ta tă  cu un n um ă r de  12 vo tu ri fa vo rab ile  va lab il 

[«primate,ca re rep rez in tă  80 .00  %  d in  num ăru l con s ilie r ilo r în  fu n c ţ ie  ( 92 ,31 %  din 
consilierilor p re zen ţi)

P rezen ta  se  co m un ică :In s tit.P re fe c tu lu i 
P r im ar 
V icep rim a r
S e rv .f in an c ia r con tab . 
A fiş ie r

PREŞEDINTE ŞEDINŢA 
DLCONS.CHIRILĂ MI

NR.140
Cimpeni,20.12.
7EX

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



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

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul oraşului Cîmpeni în anul 
2017

Consiliul local a l o ra şu lu i C îm pen i,jude ţu l A lb a ,în tru n it în  şed in ţă  pub lică  o rd ina ră  la data 
»20.12.2016 ,luând în  d e zba te re  p ro ie c tu l d e  ho tă râ re  in iţ ia t de  P rim aru l o ra şu lu i G m p en i, 

Având în vedere:
•raportul favorabil al co m is iilo r de  sp ec ia lita te  d in  cad ru l C ons iliu lu i loca l C îm pen i 
«punerea de m otive a p rim aru lu i o ra şu lu i C îm pen i
•raportul nr.15236/15.11 .2016 al S e rv ic iu lu i f in an c ia r  con tab ilita te  d in  cad ru l apa ra tu lu i de 
¡oecialitate al primarulu i
•prevederile art.36 a lin .2 lit.b  şi a lin .4 lit. c  d in  Legea 215/2001  a adm in is tra ţie i pub lice  
tale,republicată,

f -prevederile Titlu lui IX  d in  Legea 227 /2015  p riv ind  Codu l fisca l ,cu com p le tă rile  u lte rioa re  
•art.16 al.2 şi a rt.30  d in  L .273/2006  priv ind  fin an ţe le  pub lice  loca le ,cu  m od ifică rile  şi 
mipletarile ulterioare

în baza art.45 a lin .2 d in  Legea 215/2001  a adm in is tra ţie i pub lice  loca le, repub lica tă ,

ART.l: Se ap robă im poz ite le  şi ta xe le  loca le  la n ive lu l o ra şu lu i C îm pen i în  anu l 
I ¡017, conform anexe i ca re  fa ce  pa rte  in teg ran tă  d in  p rezen ta  hotărâ re .

ART.2:Cu aduce rea  la în d ep lin ire  a p revede rilo r p rezen te i ho tă râ ri se  în cred in ţează  
timarul oraşului C îm pen i ,S e rv .f in an c ia r con tab , com p. de  sp ec ia lita te  d in  cad ru l apa ra tu lu i 
ie specialitate al P rim aru lu i şi se rv ic iile  pub lice  d in  su bo rd inea  Cons iliu lu i loca l C îm pen i . 

ARŢ3: Secretaru l o ra şu lu i C îm pen i va a s igu ra  pub lic ita tea  p rezen te i ho tă râ ri.

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.4:Prezenta ho tă râ re  a fo s t adop ta tă  cu un num ăr de  13 vo tu ri fa vo rab ile  va lab il 
exprimate,care reprezin tă  86 ,67  %  din num ăru l co n s ilie r ilo r în  fu n c ţ ie (100  %  d in  num ăru l 
consilierilor prezenţi).

P rezen ta  se  corn un ică :Instit. P re fec t
P rim ar
V icep rim a r
Secre ta r

Serv. F inanc .con tab . 
Com p. de  sp ec ia lita te  
Se rv .pub lice  
P ie ţe  şi oboa re  
Casă  de  cu ltu ră  
A fiş ie r

RĂDAC CRISTINA

AVIZAT
SECRETAR



JUDEJUL ALBA
ORAŞUL CÎMPENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea datelor de organizare a târgurilor în anul 2017 în oraşul Cîmpeni

Consiliul loca l al o ra şu lu i C îm pen ¡Jude ţu l A lb a ,în tru n it în  şed in ţă  pub lică  o rd ina ră  la data de

ÎîO.12.2016 ,luând în de zba te re  p ro iectu l de  ho tă râ re  in iţ ia t de  P rim aru l o ra şu lu i C îm pen i,
Având în vedere:

aportul favorabil al com is ie i de  sp ec ia lita te  d in  cad ru l C ons iliu lu i loca l C îm pen i 
«punerea de m otive a p rim aru lu i o ra şu lu i C îm pen i
aferatul nr.15790/29.11.2016 al compartimentului corp control comercial ,autorizare,transport public local din 
adrul aparatului de specialitate al Primarului,

(prevederile art.36 alin.2 lit.d din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 
în baza art.45 a lin .l din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

HOT Ă RĂ Ş T E :
ART.l: Aprobă datele de organizare a târgurilor de ţară în anul 2017 în oraşul Cîmpeni,după cum 

'afinează:

Nr.crt Felul târgului Data
l i Târg de tară 13 februarie
11 w 18 martie

!, n 6 aprilie
| \\ 6 mai
îi, w 1 iunie
K w 9 iulie

28 august
M n 16 septembrie
j i r w 14 octombrie
l io . n 5 noiembrie

w 23 decembrie
12.— Zi de piaţă Săptămânal vineri şi sâmbătă

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

A R T .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 86,67 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul consilierilor prezenţi)

Prezenta se comunică :Instit.Prefect 
Primar 
Viceprimar

Comp.corp control corn.
Serv.financiar contab.,IT 

Pieţe şi oboare
A D P P



CÎMPENI
IUL LOCAL

HOTĂRÂRE
I acordarea premiilor pentru anumite categorii de persoane vârstnice în anul 2016

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

ui favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
îreade motive a primarului oraşului Cîmpeni

l referatul nr.3/1340/12.12.2016 al SPCLEP Cîmpeni, prin care se propune acordarea diplomei de aur 
premiu în valoare netă de 600 lei din bugetul local pe anul 2016, celor 12 cupluri din oraşul 

brii care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă şi a unui premiu în valoare netă de 1000 lei 
j3cupluri care au împlinit 60 de ani de căsătorie
1NR. 122/2016 de aprobare a Regulamentul de acordare al premiilor pentru anumite categorii de 
me vârstnice

erile 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,

HOTĂRĂŞTE:

ART.l:Se aprobă acordarea diplomei de aur şi a unui premiu în valoare netă de 600 lei din bugetul 
•¡pe anul 2016, celor 12 cupluri din oraşul Cîmpeni care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă 
2ta depunerii cererii.
Anexa 1 face parte integrantă din presenta hotărâre.
ART.2:Se aprobă acordarea diplomei de aur şi a unui premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul 

Bpe anul 2016, celor 3 cupluri din oraşul Cîmpeni care au împlinit 60 de ani de căsătorie neîntreruptă 
ista depunerii cererii.
Anexa 2 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
ui Cîmpeni , Serviciul financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi 

IfP Cîmpeni.
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 

yimate,care reprezintă 86,67 % din numărul consilierilor în funcţie( 100 % din numărul consilierilor

PREŞE
DLCONS.CHI

143
peni,20.12.2016

C/R.C.,7 EX„2 ANEXE

Prezenta se comunică:Instit.Prefect 
Primar

Serv.financiar contab 
SPCLEP Cîmpeni 

Afişier

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA



CÎMPENI
IUL LOCAL

HOTĂRÂRE
■vind aprobarea organigramei şi statul de funcţii la Spitalul orăşenesc Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Gmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 20.12.2016 
■îhdezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Gmpeni,

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

nerea de motive a primarului oraşului Gmpeni
liftu l nr. 15561/12.12.2016 al comp.personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
$ nr.4010/2016 a Spitalului orăşenesc Gmpeni
ilnr.528/2010 a MS privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului orăşenesc Gmpeni 
mXI/A/29253/CSA/7520/2011 a MS privind avizarea modificării şi completării structurii organizatorice a 

■Morăşenesc Gmpeni
|S3nr.XI/A/55587/RL/1631/2011 a MS privind avizul pentru eliminarea dispensarului TBC din structura 

)rică a Spitalului orăşenesc Gmpeni
ir.XI/A/23083/CV/514/2012 a MS privind avizarea modificării structurii organizatorice a Spitalului 
Cîmpeni
r.XI/A/AP/444/EN/4397/2013 a MS privind avizarea modificării structurii organizatorice a Spitalului 
Cîmpeni
r.XI/A/11633/NB/1301/2014 a MS privind avizarea modificării structurii organizatorice a Spitalului 
Cîmpeni
nr.ll/A/49523/NB/8456/2015 privind avizarea modificării structurii organizatorice a Spitalului 
Gmpeni
le Ordinului 1706/2007 cu modificările ulterioare 
le Ordinului 1500/2009 cu modificările ulterioare 
le Ordinului 1224/2010
le art.36 alin.3 lit.b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 
aza art.45 alin.2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,

ART.l¡Aprobă organigrama şi statul de funcţii la Spitalul orăşenesc Gmpeni conform anexelor n r . l şi 2 
îi fee parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul orăşenesc
f ini

ART.3:5ecretarul oraşului Gmpeni va asigura publicitatea prezentei hotărâri
ART.4:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil exprimate,care 

îrezintă 80,00 % din numărul consilierilor în funcţie ( 92,31 % din numărul consilierilor prezenţi)
Prezenta se comunică:Instit.Prefectului

H O T Ă R Ă Ş T E :

Primar
Viceprimar

Spitalul orăşenesc Gmpeni

1R.144
jmpeni,20.12.2016 
IC,/R.C.,9EX



ăllA
■HALBA
■ c îm p e n i

ţ lU L  LOCAL

HOTĂRÂRE
ud aprobarea înfiinţării poliţiei locale la nivelul oraşului Cîmpeni

Îonsillul local al o raşu lu i C îm pen i,jude ţu l A lb a ,în tru n it în  şed in ţă  pub lică  o rd ina ră  la data de 
)16 ,luând în dezba te re  p ro iectu l de  ho tă râ re  in iţ ia t de  P rim aru l o ra şu lu i C îm pen i,

Având în  v e d e r e :
I comisiilor de spec ia lita te  d in  cad ru l C on s iliu lu i local C îm pen i 
rea de motive a p rim aru lu i o ra şu lu i C îm pen i 

sa Instituţiei Prefectu lu i ju d .A lb a  n r.3864 /G /S J/2016
, JANFP nr.55169 conexa t cu 52176  şi 4 6 948 /20 16 ,în re g is tra t sub  n r .1 566 7 /2 5 .11 .2016 
iatul nr.16254/12.12.2016 al com p .pe rsona l d in  cad ru l apa ra tu lu i d e  sp e c ia lita te  al p rim aru lu i 
«jerileart.4 a l. l  ,art.5  d in  Legea 155 /2010 ,repub lica tă ,cu  m od ifică rile  şi com p le tă rile  u lte rioare  
iderileart.3 a l. l  lit.a şi a l.2  d in  anexa  la HG 1332/2010  priv ind  ap roba rea  R egu lam en tu lu i cadru 
irganizare şi funcţionare a po liţ ie i loca le
iederile art.36 a l . l  ,a l.2  lit .d 'a l.6  lit.a pct 1 şi pct 7 ,9 ,10 ,11 ,12 ,19  d in  L .215/01  a adm in is tra ţie i 
tejocale,
în baza art.45 a l.2 d in  Legea 215/01  a adm in is tra ţie i pub lice  lo ca le ,repub lica te ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l:Aprobă în fiin ţa rea  PO LIT IE I LO CALE  la n ive lu l o ra şu lu i C îm pen i,ca  şi 
îonal ,fără persona lita te  ju r id ică ,la  n ive l de  se rv ic iu  în  cadru l apa ra tu lu i de  
■arului,având un num ăr de  8 fun c ţ io na r i pub lic i,con fo rm  sta tu lu i de  pe rsona l anexa  
io cadrul poliţiei loca le se  o rgan izează : 
structura de ordine şi lin işte  pub lică  şi pază a bunurilo r;

■structura din dom en iu l c ircu la ţie i pe d rum u rile  pub lice; 
t;structura de d isc ip lină în  con stru c ţii şi a fişa ju l strada l; 
i)structura de protecţie  a m ed iu lu i; 
î)structura de activ ita te  com erc ia lă ;

ŝtructura cu atribuţii pe lin ie  de  ev id en ţă  a pe rsoane lo r.
ART.2:Cu aducerea la în d ep lin ire  a p revede r ilo r p rezen te i ho tă râ ri se  în c red in ţe a ză  Prim aru l 

şului Cîmpeni, se rv .f inanc ia r, con tab ilita te ,im p oz ite  şi taxe ,com p .pe rsona l, d in  cad ru l apara tu lu i 
specialitate al prim aru lu i.
ARŢ3:Secretarul o ra şu lu i C îm pen i va a s igu ra  pub lic ita tea  p rezen te i ho tă râ ri 
ART.4:Prezenta ho tă râ re  a fo s t adop ta tă  cu un num ăr de  9 vo tu ri favo rab ile  va lab il

pate,care reprezintă 60 %  d in  num ăru l con s ilie r ilo r în  fun c ţ ie  ( 69 ,23  %  din num ăru l 
osilierilor prezenţi)

com partim en t 
spec ia lita te  al 
III/10 .

P rezen ta  se  co m un ică :In s tit.P re fe c tu lu i
P r im ar
V icep rim a r

S e rv .f in an c ia r con tab . 
Com p .pe rsona l 

A fiş ie r

AVIZAT 
SECRETAR 

RĂDAC CRISTINA

i



J U L A L B A
UL CÎMPENI
IliUL LOCAL

IIA

HOTĂRÂRE
jind aprobarea organigramei,statul de funcţii şi numărul de personal al aparatului 
specialitate al primarului şi al serviciilor publice,pentru anul 2017 la nivelul oraşului
*peni

onsiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul Alba,întrunit în şedinţă publică ordinară la data de 20.12.2016 
1 dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Cîmpeni,
Având în vedere:

I favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cîmpeni 
rea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
ile Instituţiei Prefectului jud.Alba nr.5267/G/SJ/2015,1725/G/SC/2016,3864/G/SJ/2016,
ANFP NR.55169 conexat cu 52176 şi 46948/2016,înregistrat sub nr.15667/25.11.2016 

raportul nr.15878/05.12.2016 al comp.personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
şederile OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 
iice locale,cu modificările şi completările ulterioare 
iderile 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,

RT.l:Se aprobă statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului,compartimentelor 
Iciilor şi organigrama ,pentru anul 2017,conform anexelor 11,111/1-12,care fac parte integrantă 

I ;zenta hotărâre.
ART.2:Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
ijiilul Cîmpeni, viceprimarul, serv.financiar, contabilitate,impozite şi taxe,comp.personal, din 

Jrul aparatului de specialitate al primarului.
T 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
iprimate,care reprezintă 86,67 % din numărul consilierilor în funcţie ( 100 % din numărul 
rierilor prezenţi)

H O T Ă R Ă Ş T E :

Prezenta se comunică:Instit.Prefectului
Primar
Viceprimar

Serv.financiar contab. 
Comp.personal 
Afişier

4.146
impeni,20.12.2016 
tC /R.C.,8 ex,13 ANEXE



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
3RAŞUL CÎMPENI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Cîmpeni în Comisia pentru 
ivaluarea şi asigurarea calităţii la Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni şi Şcoală 
jimnazială Cîmpeni

Consiliul local al oraşului Cîmpeni,judeţul A lba,întrunit în şedinţă publică 
)rdinară la data de 20.12.2016 , luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de 
’rimarul oraşului Cîmpeni,

Având în vedere:
raportul favorabil al com isiilor de specialitate din cadrul Consiliu lui local 
Cîmpeni
expunerea de motive a primarului oraşului Cîmpeni
•solicitarea nr.3477/2016 a Liceului Tehnologic Silvic Cîmpeni
•solicitarea nr.1327/2016 a Şcolii g imnaziale Cîmpeni
referatul nr.15195,15179/07.12.2016 al secretarului oraşului Cîmpeni
prevederile a r t . l l  alin 4 din OUG 75/2005 ,privind asigurarea calităţii
îducaţiei,cu modificările şi completările ulterioare

în baza art.45 a lin .l din Legea 215/2001 a adm inistraţie i publice 
ocale,republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.l: Desemnează pe dl consilier BURZ DANIEL, reprezentantul Consiliu lui 
local al oraşului Cîmpeni în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la 
Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni

, ART.2: Desemnează pe dl consilier BORTEŞ DAN GABRIEL , reprezentantul 
Consiliului local al oraşului Cîmpeni în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii la Şcoala gimnazială Cîmpeni.

ART.3iCu aducerea la îndeplin ire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează consilierul desemnat.

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 exprimate,care reprezintă 86,67 % din numărul consilierilor în funcţie ( 
100 % din numărul consilierilor prezenţi)

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

Secretar
Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni 
Şcoala gimnazială Cîmpeni 
Consilierii desemnaţi


