
Oraşul Cîmpeni
 Consiliul local

                                              Proces verbal

      Încheiat  azi  15.02.2018  cu  ocazia  şedinţei  publice  ordinare  a  Consiliului
local,convocată conform Dispoziţiei nr.235/2018. La şedinţă participă 14 consilieri din cei
15 aflaţi în funcţie , (dl consilier  Trifa Mihail  absent).
Mai sunt prezenți la ședință și dna director de la Școala Gimnazială Cls. I-VIII, Arieșanu
Liliana
Dna  secretar  supune  la  vot  procesul  verbal  al  şedinţei  din  data  de  22.01.2018  ,în
unanimitate, Consiliul local îl  aprobă.
Dna sescretar solicită propuneri pentru alegerea președintelui de ședintă.
Dna viceprimar îl propune pe dl. cons. Mucea Traian Mihai
Se supune la vot ,cu 13 voturi pentru și o neparticipare dl.Mucea Traian Mihai,CL aprobă
propunerea făcută și se adoptă Hotărîrea 7/2018
                 Preşedintele de şedinţă dl.cons. Mucea Traian Mihai,dă cuvântul dlui primar,
pentru a prezenta ordinea de zi. Dl primar prezintă ordinea de zi conform dispoziţiei de
convocare nr. 235/2018 , cu propunerea de a scoate de pe ordinea de zi punctul 13 și de a
introduce pe ordinea de zi două  puncte suplimentare, înainte de punctul 9 :
1. PROIECT DE HOTĂRẬRE Privind  constituirea  parteneriatului între  oraşul  Cîmpeni prin
Consiliul  local  ,Şcoala  Gimnazială  Cîmpeni  şi  Asociaţia  Sportivă   şcolară  „VIITORUL  ”
Cîmpeni
                                                                      Iniţiator:Primar
                                                                      Prezintă:dra Napeu Alina-consilier ADPP
(com.economică,com.învățământ,com.juridică)
2. PROIECT DE  HOTĂRẬRE Privind aprobarea documentației  tehnico economice pentru
investiția Îmbunătățirea  sistemului de încălzire centrală sediu Primărie
                                                                       Iniţiator:Primar
                                                                       Prezintă:dna Cramba Tania-arhitect şef
                                                                       (com.economică,com.urbanism)
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi  și scoaterea de pe ordinea de zi a punctului
13 - în unanimitate
          Preşedintele de şedinţă solicită și alte propuneri pentru ordinea de zi,nefiind alte
propuneri acesta supune la vot ordinea de zi prezentată cu completările  și modificările
aduse, în unanimitate Consiliul local aprobă următoarea ordine de zi.
1.  PROIECT  DE  HOTĂRÂRE Privind aprobarea cotizaţiei  oraşului Cîmpeni  pentru anul
2018 ,la Asociaţia  de dezvoltare Intercomunitară ˝APA ALBA˝ ,la care  oraşul  Cîmpeni
este membru asociat.
                                                                      Iniţiator:Primar
                                                                      Prezintă:dra Napeu Alina-consilier ADPP 
                                                                      (com.economică)
2. PROIECT  DE  HOTĂRẬRE Privind aprobarea cotizaţiei  oraşului Cîmpeni pentru anul
2018  la  Asociaţia   de  dezvoltare   Intercomunitară  ˝Salubris   ˝  Alba  ,la  care   oraşul
Cîmpeni este membru asociat
                                                                      Iniţiator:Primar
                                                                      Prezintă:dra Napeu Alina-consilier ADPP 
                                                                      (com.economică)
3.  PROIECT DE HOTĂRẬRE Privind  aprobarea  cotizaţiei   oraşului  Cîmpeni  pentru  anul
2018, la Asociaţia  de dezvoltare  Intercomunitară ˝Salubritate Apuseni ˝ Cîmpeni,la care
oraşul  Cîmpeni este membru asociat
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                                                                      Iniţiator:Primar
                                                                      Prezintă:dra Napeu Alina-consilier ADPP 
                                                                      (com.economică)
4. PROIECT DE HOTĂRẬRE  Privind aprobarea  lucrărilor  de reparaţii propuse a se realiza
în anul  2018 in oraşul Cîmpeni
                                                                      Iniţiator:Primar
                                                                      Prezintă:dra Napeu Alina-consilier ADPP 
                                                                      (com.economică,com.urbanism)
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind  constituirea  parteneriatului între  oraşul  Cîmpeni prin
Consiliul local ,Colegiul Naţional Avram Iancu Cîmpeni şi Asociaţia Sportivă  şcolară „Avram
Iancu ” Cîmpeni
                                                                      Iniţiator:Primar
                                                                      Prezintă:dra Napeu Alina-consilier ADPP
                                                             (com.economică,com.învățământ,com.juridică)
6.PROIECT DE HOTĂRARE  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
                                                                     Iniţiator:Primar
                                                                      Prezintă:dna Pleșa Lucia-insp.asistență
socială
                                                                      (com.ec.,com.juridică) 
7.PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  privind  aprobarea  documentației  tehnico-economice  pentru
investiția Amenajare spații verzi urbane centru oraș Cîmpeni.
                                                                       Iniţiator:Primar
                                                                       Prezintă:dna Cramba Tania-arhitect şef
                                                                       (com.economică,com.urbanism)
8.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind acordarea unui sprijin  financiar  Parohiei ortodoxe
Cîmpeni Vale.
                                                                       Iniţiator:Primar
                                                                       Prezintă:dna Cramba Tania-arhitect şef
                                                  (com.economică,com.urbanism,com.învățământ,culte)
9. PROIECT DE HOTĂRẬRE Privind  constituirea  parteneriatului între  oraşul  Cîmpeni prin
Consiliul  local  ,Şcoala  Gimnazială  Cîmpeni  şi  Asociaţia  Sportivă   şcolară  „VIITORUL  ”
Cîmpeni
                                                                      Iniţiator:Primar
                                                                      Prezintă:dra Napeu Alina-consilier ADPP 
                                                                         
                                                            (com.economică,com.învățământ,com.juridică)

10. PROIECT DE  HOTĂRẬRE Privind aprobarea documentației  tehnico economice pentru
investiția Îmbunătățirea  sistemului de încălzire centrală sediu Primărie
                                                                       Iniţiator:Primar
                                                                       Prezintă:dna Cramba Tania-arhitect şef
                                                                       (com.economică,com.urbanism)
11.PROIECT DE  HOTĂRẬRE Privind   aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli  al
oraşului Cîmpeni pe  anul  2018  .
                                                               Inițiator:Primar
                                                      Prezintă :dna Vârciu Viorica-șef serv.financiar
contabilitate
                   (com.economică,com.urbanism,com.juridică,com.învățământ,sănătate,culte)
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12. PROIECT DE  HOTĂRẬRE Privind  aprobarea  programului anual -2018 al achiziţiilor
publice     
                                                            Iniţiator:Primar
                                                            Prezintă:Dl.Cornea Călin-consilier comp.achiziții
                                                                    (com.economică,com.urbanism)
13.  PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea planului de ocupare al funcţiilor publice la
nivelul oraşului Cîmpeni pentru anul  2018
                                                                    Inițiator:Primar
                                                                    Prezintă:dna Chira Viorica-consilier
                                                                    (com.economică,com.juridică,)       
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE  Privind aprobarea organizării reţelei şcolare de pe raza 
oraşului Cîmpeni pentru anul 2018  -2019                                        
                                                                     Iniţiator:Primar
                                                Prezintă:dna Dalea Cristina-consilier comp.cabinet
primar
                                                                     (com.învățământ)  
15.Informare  privind actele normative  publicate   în Monitorul Oficial  al României din
perioada  ianuarie  2018 cu aplicabilitate   directă  sau care prevăd  atribuţii  în  sarcina
autorităţilor publice locale .
                                       Prezintă :d-na Rădac Cristina-secretarul oraşului Cîmpeni 
16.Probleme curente.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi.
PROIECT  DE  HOTĂRẬRE  Privind  aprobarea  cotizaţiei   oraşului  Cîmpeni   pentru  anul
2018 ,la Asociaţia  de dezvoltare Intercomunitară ˝APA ALBA˝ ,la care  oraşul  Cîmpeni
este membru asociat.
    Președintele  de  ședință  dă  cuvântul   drei  Napeu Alina  -  consilier  ADPP pentru  a
prezenta referatul înregistrat la nr. 129/2018.
Se prezintă raportul comisiilor , care sunt: economică  favorabil
Discuții: nu sunt
Președintele de ședință dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre.
Dna secretar anunță cvorumul necesar adoptării hotărârii. Președintele de ședință supune
la vot proiectul  de hotărâre prezentat.  În unanimitate,  Consiliul  local  îl  aprobă ,  și  se
adoptă Hotărârea nr. 8/2018
Se trece la punctul 2 de   pe ordinea de zi  
PROIECT DE HOTĂRẬRE Privind aprobarea cotizaţiei  oraşului Cîmpeni pentru anul 2018 la
Asociaţia  de dezvoltare  Intercomunitară ˝Salubris  ˝ Alba ,la care  oraşul  Cîmpeni este
membru asociat
Președintele de ședință dă cuvântul  drei Napeu Alina - consilier ADPP pentru a prezenta
referatul înregistrat la nr. 15863/2017/22.01.2018
Se prezintă raportul comisiilor , care sunt: economică  favorabil
Discuții: nu sunt
Președintele de ședință dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre.
Dna secretar anunță cvorumul necesar adoptării hotărârii. Președintele de ședință supune
la vot proiectul  de hotărâre prezentat.  În unanimitate,  Consiliul  local  îl  aprobă ,  și  se
adoptă Hotărârea nr. 9/2018

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi
PROIECT DE HOTĂRẬRE Privind aprobarea cotizaţiei  oraşului Cîmpeni pentru anul 2018,
la Asociaţia  de dezvoltare  Intercomunitară ˝Salubritate Apuseni ˝ Cîmpeni,la care  oraşul
Cîmpeni este membru asociat
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Președintele de ședință dă cuvântul  drei Napeu Alina - consilier ADPP pentru a prezenta
referatul înregistrat la nr. 15786/2017/22.01.2018
Se prezintă raportul comisiilor , care sunt: economică  favorabil
Discuții: nu sunt
Președintele de ședință dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre.
Dna secretar anunță cvorumul necesar adoptării hotărârii. Președintele de ședință supune
la vot proiectul  de hotărâre prezentat.  În unanimitate,  Consiliul  local  îl  aprobă ,  și  se
adoptă Hotărârea nr.10/2018
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi
PROIECT DE HOTĂRẬRE Privind aprobarea  lucrărilor  de reparaţii propuse a se realiza în
anul  2018 in oraşul Cîmpeni
Președintele de ședință dă cuvântul  drei Napeu Alina - consilier ADPP pentru a prezenta
referatul înregistrat la nr. 236/16.01.2018
Se prezintă raportul comisiilor , care sunt: economică  favorabil , urbanism favorabil
Discuții: 
 Sunt prezentate reparațiile incluse în anexele 1 și 2. 
-dl cons  Chirilă Mircea precizează faptul că la reparațiile drumurilor comunale și vicinale
sunt prinși prea puțini bani.
-dl. cons. Burz Daniel precizează faptul că drumurile sunt proaste , iar banii prinsi pentru
ele sunt puțini
-dna cons Oprea Maria întreabă ce reparații se vor face la beciul lui Horea, deoarece suma
prinsă este una foarte mică
-dra Napeu Alina răspunde că doar unele mici reparații , cum ar fi zugravit, reparație ușă,
ș.a.
vot: ANEXA 1 – în unanimitate
vot:ANEXA 2- în unanimitate
Președintele de ședință dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre.
Dna secretar anunță cvorumul necesar adoptării hotărârii. Președintele de ședință supune
la vot proiectul  de hotărâre prezentat.  În unanimitate,  Consiliul  local  îl  aprobă ,  și  se
adoptă Hotărârea nr.11/2018
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi
 PROIECT DE HOTĂRẬRE Privind  constituirea  parteneriatului între  oraşul  Cîmpeni prin
Consiliul local ,Colegiul Naţional Avram Iancu Cîmpeni şi Asociaţia Sportivă  şcolară „Avram
Iancu ” Cîmpeni
Președintele de ședință dă cuvântul  drei Napeu Alina - consilier ADPP pentru a prezenta
referatul înregistrat la nr. 390/02.02.2018
Se prezintă raportul  comisiilor  ,  care sunt: economică  favorabil,  învățământ favorabil,
juridică favorabil
Discuții: nu sunt
Președintele de ședință dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre.
Dna secretar anunță cvorumul necesar adoptării hotărârii. Președintele de ședință supune
la vot proiectul  de hotărâre prezentat.  În unanimitate,  Consiliul  local  îl  aprobă ,  și  se
adoptă Hotărârea nr.12/2018

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi
  PROIECT  DE  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 
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Președintele de ședință dă cuvântul  dnei  Pleșa Lucia –insp. asistență socială pentru a
prezenta referatul înregistrat la nr. 534/2018,dl primar prezintă expunerea de motive.
Se prezintă raportul comisiilor , care sunt: economică favorabil, juridică favorabil
Discuții: nu sunt
Președintele de ședință dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre.
Dna. secretar anunță cvorumul necesar adoptării hotărârii. Președintele de ședință supune
la vot proiectul  de hotărâre prezentat.  În unanimitate,  Consiliul  local  îl  aprobă ,  și  se
adoptă Hotărârea nr. 13/2017
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi
     PROIECT DE HOTĂRẬRE privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru
investiția Amenajare spații verzi urbane centru oraș Cîmpeni
Președintele de ședință dă cuvântul dnei Cramba Tania   – arhitect șef , pentru a prezenta
referatul înregistrat la nr. 1535/08.02.2018,dl primar prezintă expunerea de motive.
Se prezintă raportul comisiilor , care sunt: economica  favorabil, urbanism favorabil
Discuții: 
Dna cons Oprea Maria – menționează faptul de a se acorda o atenție deosebită la calitatea
materialelor.  
Președintele de ședință dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre.
Dna. secretar anunță cvorumul necesar adoptării hotărârii. Președintele de ședință supune
la vot proiectul  de hotărâre prezentat.  În unanimitate Consiliul  Local  îl  aprobă ,  și  se
adoptă Hotărârea nr.14/2017
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE privind acordarea unui  sprijin   financiar   Parohiei  ortodoxe
Cîmpeni Vale
Președintele de ședință dă cuvântul dnei Cramba Tania   – arhitect șef , pentru a prezenta
referatul înregistrat la nr. 1328/2018,dl primar prezintă expunerea de motive.
Se  prezintă  raportul  comisiilor  ,  care  sunt:  economica   favorabil,urbanism  favorabil,
învățământ, culte favorabil
Discuții: 
Președintele de ședință dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre.
Dna. secretar anunță cvorumul necesar adoptării hotărârii. Președintele de ședință supune
la vot proiectul de hotărâre prezentat, cu 13 voturi pentru și 1 împotrivă (dl. cons Gaița
Virgil) Consiliul Local îl aprobă , și se adoptă Hotărârea nr. 15/2017
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE Privind  constituirea  parteneriatului între  oraşul  Cîmpeni prin
Consiliul  local  ,Şcoala  Gimnazială  Cîmpeni  şi  Asociaţia  Sportivă   şcolară  „VIITORUL  ”
Cîmpeni
Președintele de ședință dă cuvântul drei Napeu Alina   – consilier ADPP , pentru a prezenta
referatul înregistrat la nr.1391/2018,dl primar prezintă expunerea de motive.
Se  prezintă  raportul  comisiilor  ,  care  sunt:  economica   favorabil,  juridică  favorabil,
învățământ favorabil
Discuții: nu sunt 
Președintele de ședință dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre.
Dna. secretar anunță cvorumul necesar adoptării hotărârii. Președintele de ședință supune
la vot proiectul  de hotărâre prezentat.  În unanimitate Consiliul  Local  îl  aprobă ,  și  se
adoptă Hotărârea nr. 16/2017
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE Privind aprobarea documentației  tehnico economice pentru
investiția Îmbunătățirea  sistemului de încălzire centrală sediu Primărie
Președintele de ședință dă cuvântul dnei Cramba Tania    – arhitect șef , pentru a prezenta
referatul înregistrat la nr. 1664/2018,dl primar prezintă expunerea de motive.
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Se prezintă raportul comisiilor , care sunt: economica  favorabil, ubanism favorabil, 
Discuții:  nu sunt.
Președintele de ședință dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre.
Dna. secretar anunță cvorumul necesar adoptării hotărârii. Președintele de ședință supune
la vot proiectul  de hotărâre prezentat.  În unanimitate Consiliul  Local  îl  aprobă ,  și  se
adoptă Hotărârea nr. 17/2017
Se trece la punctul 11de pe ordinea de zi
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE Privind   aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli  al oraşului
Cîmpeni pe  anul  2018  .
Președintele de ședință dă cuvântul dnei Cramba Tania    – arhitect șef , pentru a prezenta
referatul  înregistrat  la  nr.  437/2018  și  dnei  Vârciu  Viorica   -  șef  serviciu  financiar
contabilitate  pentru a prezenta referatul  nr.  438/2018,dl  primar prezintă expunerea de
motive.
Se  prezintă  raportul  comisiilor  ,  care  sunt:  com.economică  favorabil,com.urbanism
favorabil,com.juridică favorabil,com.învățământ,sănătate,culte favorabil
Discuții: 
Anexa 3  lista obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare parțială sau
integrală de la bugetul local 
- se completează cu îmbunatățirea sistemului de încălzire centrală – sediu primărie cu 2.60
mii lei
- la cap. 70.02.50- elaborare studii de oportunitate și caiete de sarcini pentru activitatea
de  deszăpezire  și  combaterea  poleiului,respectiv  dezinsecție  și  deratizare  și  elaborare
studiu fundamentare și caietele de  sarcini privind necesitatea și oportunitatea înființării
serviciului public  ADPP de interes local – se modifică doar denumirea suma rămânând
acceași.

- se modifică anexa 3 , se iau 30 mii de la  cap 84.02.03.01 , DC 141 ”Modernizare  DC
141-DN  75  VALEA  BISTRII-  DEALU  CAPSEI  KM-  0+0.000-  KM  3+400”  diverse  și
neprevăzute,  unde  erau  prevăzuți  inițial  60  mii,   și  se  suplimentează  la  Școala
Gimnazială, la capitolul respectiv rămânând doar 30 mii.

Ca  si  investiții  mai  mari  sunt:centrala  de  la  gradinița  Piticot,  parcul,  ascensorul  de  la
spitalul orășenesc.

- 30 miliarde(vechi) sunt de la MDRAP
dl cons Borteș Dan precizează faptul că suma care s-a alocat pentru parc este foarte mică
(15 miliarde (vechi))
-dl primar menționează faptul că nu a fost făcută licitația încă și doar atunci se va știi
suma exactă necesară pentru construcția parcului, se pot face și rectificări
-dl. cons Burz D. – precizează faptul că cheltuelile de funcționare ale primăriei sunt foarte
mari
-dl. cons. Chirilă M. menționează faptul că sunt foarte mari cheltuelile de funcționare ale
primăriei.

 Anexa 3  vot - 10 pentru și 4 abțineri dnii cons Gog V., Burz D., Borteș D. și Chirilă M.
ANEXA 4   -  lista  obiectivelor  de  investiții  publice  ale  instituțiilor  publice  și
activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii  - vot în unanimitate
ANEXA 5 – listă multianuală- vot în unanimitate
ANEXA 6 – lista obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare parțial sau
integal din fonduri nerambusabile și de la bugetul local – vot în unanimitate
-dna Vârciu V. – prezintă raportul de specialitate privind aprobarea bugetului pe anul 2018

- Solicită modificarea bugetului cu suma de 20 mii pentru a fi acordată Școlii
Gimnaziale , necesară pentru funcționarea microbuselor școlare

Dna dir. Arieșanu Liliana solicită alocarea de sume pentru funcționarea microbuselor
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transport elevi ,pentru deplasările profesorilor în interes de serviciu(delegații) și pentru
a face băile de la cele 6 corpuri de clădire conforme persoanelor cu handicap

- Aceste microbuse transportă elevi de la toate școlile din oraș, dar doar școala
Gimnazială suportă cheltuelile

-dl. cons. Gog V. – menționează faptul că ar trebui să fie luați 50 mii de la secțiunea de
funcționare a primăriei și dați la Școala Gimnzaială
-se supune la vot propunerea făcută de dl .primar cu alocarea sumei de 20 mii Școlii
Gimnaziale – 6 pentru și 8 abțineri
-se supune la vot propunerea dlui cons. Gog V. cu alocarea sumei de 50 mii  Școlii
gimnaziale – 8 pentru și 6 abțineri
 Se votează Anexa 1 și Anexa 2  cu modificarea făcută pentru alocarea sumei de 50 mii
Școlii gimnaziale – în unanimitate.
Se votează bugetul orașului Cîmpeni pe anul 2018 cu modificările aduse la Anexa 1 și
Anexa 3 – în unanimitate

Președintele de ședință dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre.
Dna. secretar anunță cvorumul necesar adoptării hotărârii. Președintele de ședință supune
la vot proiectul de hotărâre prezentat cu modificările aduse. În unanimitate Consiliul Local
îl aprobă , și se adoptă Hotărârea nr. 18/2018
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE Privind  aprobarea  programului  anual  -2018 al  achiziţiilor
publice     
Președintele de ședință dă cuvântul  dlui  Cornea Călin   – consilier  achiziții  ,  pentru a
prezenta referatul înregistrat la nr. 1455/2018,dl primar prezintă expunerea de motive.
Se prezintă raportul comisiilor , care sunt: economica  favorabil, urbanism favorabil
Discuții: nu sunt 
Președintele de ședință dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre.
Dna. secretar anunță cvorumul necesar adoptării hotărârii. Președintele de ședință supune
la  vot  proiectul  de  hotărâre  prezentat  cu  modificările  din  anexa  3  de  la  buget.  În
unanimitate Consiliul Local îl aprobă , și se adoptă Hotărârea nr. 19/2017
Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE Privind aprobarea planului de ocupare al funcţiilor publice la
nivelul oraşului Cîmpeni pentru anul  2018
Președintele de ședință dă cuvântul dnei Chira Viorica    – consilier , pentru a prezenta
referatul înregistrat la nr. 1143/31.01.2018,dl primar prezintă expunerea de motive.
Se prezintă raportul comisiilor , care sunt: economica  favorabil, juridică favorabil
Discuții: nu sunt 
Președintele de ședință dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre.
Dna. secretar anunță cvorumul necesar adoptării hotărârii. Președintele de ședință supune
la vot proiectul  de hotărâre prezentat.  În unanimitate Consiliul  Local  îl  aprobă ,  și  se
adoptă Hotărârea nr. 20/2017
Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE Privind aprobarea organizării reţelei şcolare de pe raza oraşului
Cîmpeni pentru anul 2018  -2019                                        
Președintele de ședință dă cuvântul dnei Dalea Cristina    – consilier cabinet primar ,
pentru  a  prezenta  referatul  înregistrat  la  nr.  695/01.02.2018,  și  avizul  conform   nr.
8584/68/2017, înregistrat cu nr. 695/22.01.2018, al ISJ ALBA,dl primar prezintă expunerea
de motive.
Se prezintă raportul comisiilor , care sunt:învățământ  favorabil
Discuții: nu sunt 
Președintele de ședință dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre.
Dna. secretar anunță cvorumul necesar adoptării hotărârii. Președintele de ședință supune
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la  vot proiectul  de hotărâre prezentat.  În unanimitate Consiliul  Local  îl  aprobă ,  și  se
adoptă Hotărârea nr. 21/2017
Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi
Informare  privind actele  normative  publicate   în  Monitorul  Oficial   al  României  din
perioada  ianuarie  2018 cu aplicabilitate   directă  sau care prevăd  atribuţii  în  sarcina
autorităţilor publice locale .
      - d-na Rădac Cristina-secretarul oraşului Cîmpeni prezintă actele normative  publicate
în Monitorul Oficial  al României din perioada  ianuarie 2018 cu aplicabilitate  directă sau
care prevăd  atribuţii în sarcina  autorităţilor publice locale.
16. Probleme curente

         PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ                                            SECRETAR
DL.CONS. MUCEA TRAIAN                                          RĂDAC CRISTINA
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