ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului local
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand referatul de specialitate intocmit de secretarul comunei,
inregistrat la nr.2951/12.08.2016.
Analizand „Expunerea de motive” intocmita de primarul comunei,
inregistrata la nr.2950/12.08.2016.
Avand in vedere prevederile Legii nr.393/2004, privind Statutul alesilor
locali, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei Guvernului
nr.35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a
consiliilor locale
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.(2), lit.”a”, alin.(3), lit.”a” si
art.45.alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al
Consiliului Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt, prevazut in anexa care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. – Pe data pezentei se abroga Hotararea Consiliului Local
nr.53/24.08.2012.
Art.3. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si
persoanelor interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
GAVRILOAE GHEORGHE
Nr.41
CONTRASEMNEAZA,
Din 18.08.2016
Secretar, Ursache Elena
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13
Impotriva:Abtiner

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
HOTĂRÂRE
privind desemnare consilieri pentru Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale Baltatesti si pentru Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii in Invatamant
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Analizand expunerea de motive intocmita de primarul comunei, inregistrata la
nr.2952/12.08.2016 si referatul de specialitate inregistrat sub nr.2953/12.08.2016.
Avand in vedere prevederile:
- art.96, alin.(2) din Legea nr.1/2011, legea educatiei nationale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordinului Ministerului Educatiei Nationale nr.4619/2014, pentru aprobarea
Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar, cu modficarile si completarile ulterioare;
- art.11 alin.(1) si alin.(4) lit.”e” din OUG nr.75/ 2005, privind asigurarea calităţii
educaţiei;
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate;
În temeiul dispozitiilor art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.1 si ale art.45
alin.(1) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile
si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 – Se desemneaza din partea Consiliului local Baltatesti ca membri in Consiliul
de Administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Baltatesti, pentru anul scolar 2016-2017,
urmatorii consilieri locali:
- D-l Platon Mihai-Giani
- D-l Vițelaru Mihai
Art.2. - Se desemneaza d-na consilier local Anghel Mariana, reprezentant al Consiliului
local Baltatesti in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii in invatamant(comisia C.E.A.C),
pentru anul scolar 2016-2017.
Art.3. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
GAVRILOAE GHEORGHE
NR.42
Din 18.08.2016

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
ELENA URSACHE
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13
Impotriva:Abtineri:-

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
Comuna Bălțătești
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
“AQUA NEAMȚ”
Consiliul Local al comunei Bălțătești, județul Neamț,
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările
și completările ulterioare;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Bălțătești nr.65 din data de 31.10.2007 privind asocierea
Comunei Bălțătești prin Consiliul Local Bălțătești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ;
Examinând expunerea de motive întocmită de primarul comunei Bălțătești d-l Ursache Radu-Viorel;
Văzând raportul Compartimentului de Resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului înregistrat
sub nr. 2955 din data de 31.10.2016;
În temeiul dispozițiilor art. 37 și ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se desemnează Domnul Ursache Radu-Viorel, primarul comunei Bălțătești, județul Neamț,
cetățean român, născut la data de 06.08.1965, domiciliat în comuna Bălțătești, sat Bălțătești, județul Neamț, posesor
al CI seria NT nr.897602 eliberat de SPCLEP la data de 08.08.2016 ca reprezentant al Comunei Bălțătești în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ;
Art. 2. Se împuternicește Domnul Ursache Radu-Viorel, reprezentantul comunei Bălțătești în Adunarea
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” să semneze în numele și pe seama
Consiliului Local, Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ”, actele
adiționale privind modificarea actelor statutare precum și să îndeplinească activitățile ce revin acestui organism prin
actul de constituire și statut.
Art. 3. Se imputernicește Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ” să
înregistreze modificările în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț.
Art. 4. Secretarul Comunei Bălțătești va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor
interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GAVRILOAEA GHEORGHE
NR. 43
DIN 18.08.2016

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
URSACHE ELENA

Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13
Impotriva:Abtineri:-

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BĂLȚĂTEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
Consiliul local al comunei Bălțătești, județul Neamț;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr.2956/12.08.2016 a primarului comunei Bălțătești;
Văzând raportul de specialitate nr.2957/12.08.2016 al secretarului comunei, Hotararea Consiliului Local al Comunei
Cordun nr.30 / 28.05.2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
In temeiul dispoziţiilor art.11-13, art.36, alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c, ale art. 45, alin.(1) precum si ale art.115, alin1,
lit.b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se aprobă retragerea comunei Cordun din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA
NEAMŢ”
Art.2: Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”,
aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.65/31.10.2007 privind participarea comunei Bălțătești la constituirea Asociatiei
„AQUA NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare,conform Actului Aditional prevazut in anexa nr.1,care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin
Hotararea Consiliului Local nr.65/31.10.2007 privind participarea Comunei Bălțătești la constituirea Asociatiei „AQUA
NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Actului Aditional prevazut in anexa nr. 2, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Bălțătești în Adunarea Generala a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul
Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art.2 si 3 din
prezenta hotărâre.
Art.5: Se împuterniceşte Dl. Ursache Radu-Viorel, primarul comunei, reprezentant al comunei Bălțătești, cetăţean
român, născut la data de 06.08.1965 la com.Bălțătești, domiciliat în com.Bălțătești, posesor al C.I. seria NT, nr. 897602,
eliberat(ă) de SPCLEP Tg.Neamț la data de 08.08.2016, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Bălțătești, Actele
Adiţionale prevazute in anexa 1 si 2.
Art.6: Se imputerniceşte reprezentantul Consiliului Judetean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul Bourceanu Adrian, preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUA NEAMŢ”, să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei PiatraNeamţ.
Art.7: Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
GAVRILOAE GHEORGHE
NR.44
DIN 18.08.2016

SECRETARUL LOCALITĂŢII
CONTRASEMNEAZĂ,

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului în Asociatia Grup de Actiune
Locala „Tinutul Zimbrilor”
Consiliul Local al comunei Bălțătești, județul Neamț,
Examinând expunerea de motive întocmită de primarul comunei Bălțătești d-l
Ursache Radu-Viorel, precum si refatul de specialitate;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Bălțătești nr.10 din data de
05.02.2013 privind participarea Comunei Bălțătești ca membru fondator al Asociatiei
Grup de Actiune Locala “Tinutul Zimbrilor”
În temeiul dispozițiilor art. 37 și ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se acorda mandat de reprezentare a comunei Baltatesti in Asociatia Grup
de Actiune Locala „Tinutul Zimbrilor” domnului Ursache Radu-Viorel, primarul comunei
Bălțătești, județul Neamț, cetățean român, născut la data de 06.08.1965, domiciliat în
comuna Bălțătești, sat Bălțătești, județul Neamț, posesor al CI seria NT nr.897602
eliberat de SPCLEP la data de 08.08.2016.
Art. 2. Orice mandat acordat anterior va inceta la intrarea in vigoare a prezentei
hotarari.
Art. 3. Se imputernicește persoana nominalizata la art.1 din prezenta hotarare de a
semna in numele unitatii administrativ teritoriale toate actele necesare.
Art. 4. Secretarul Comunei Bălțătești va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităților și persoanelor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GAVRILOAEA GHEORGHE
NR.45
CONTRASEMNEAZĂ,
DIN 18.08.2016
SECRETAR,
URSACHE ELENA
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13
Impotriva:Abtineri:-

ROMANIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de asociere incheiat intre Judetul Neamt prin Consiliul
Judetean Neamt si Comuna Baltatesti prin Consiliul local Baltatesti pentru organizarea
manifestarii „Baltatesti –oaza de sanatate si cultura romaneasca”.

Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Examinand expunerea de motive a primarului comunei Baltatesti nr.2962/12.08.2016
precum şi raportul biroului financiar contabilitate.

Avand in vedere HCJ Neamt nr.173 din 28 iulie 2016 prin care s-a aprobat
Acordul de asociere cu Comuna Baltatesti in vederea finantarii evenimentului de interes judetean
“Baltatesti –oaza de samatate si cultura romaneasca”
In temeiul art. 36 alin.2, lit.e, alin.7, lit. c, art. 45 alin.(2), lit.f din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare

HOTĂRĂŞTE
Art.1. (1) Se aproba asocierea Comunei Baltatesti, prin Consiliul Local al Comunei Baltatesti cu
Judetul Neamt prin Consiliul Judetean Neamt, in vederea organizarii primei editii a manifestarii „
Baltatesti –oază de sănătate si cultură românească ” eveniment care se va desfasura in data de 28
august 2016 in comuna Baltatesti, judetul Neamt.
(2) Se aproba Acordul de asociere dintre Comuna Baltatesti si Consiliul Judetean Neamt , conform
Anexei nr.1 la prezenta hotarare.
(3) Se aproba Programul pentru evenimentul „ Baltatesti –oază de sănătate si cultură
românească ” eveniment care se va desfasura in data de 28 august 2016, conform Anexei nr.2, care face
parte integranta din prezenta hotarare.
(4) Se aproba bugetul aferent evenimentului mentionat la alin.(1), prezentat in Anexa nr.3, care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Primarul comunei Baltatesti, judetul Neamt va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Art.3. Secretarul comunei Baltatesti, judetul Neamt va comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
GAVRILOAEA GHEORGHE

Contrasemnează
secretar comuna Baltatesti
URSACHE ELENA

NR.46/18.08.2016
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13
Impotriva:Abtineri:-

ROMANIA

JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

H OT A R A R E
privind aprobarea rezilierii contractului de asistenta juridica nr.271621/30.05.2016
incheiat cu Cabinet Individual de Avocatura pentru a reprezenta comuna Baltatesti in dosar
nr.1406/321/2013 la Curtea de Apel Bacau, si angajare avocat
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.2964/12.08.2016 a viceprimarului comunei Baltatesti, judetul
Neamt;
- referatul de specialitate nr.2965/12.08.2016
- art.I, alin.(2), lit.”b” din OUG nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor
publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative;
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.
In temeiul dispozitiilor art.36, alin.(1) si ale art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
HOTARASTE:
Art.1. – Se aproba rezilierea contractului de asistenta juridica nr.271621/30.05.2016
incheiat cu Cabinet Individual de Avocatura, avocat Iftime Constantin , pentru a reprezenta
comuna Baltatesti in dosar nr.1406/321/2013 la Curtea de Apel Bacau.
Art.2. – (1) Se aproba angajarea unui avocat pentru a reprezenta comuna Baltatesti la
Curtea de Apel Bacau, in litigiul care face obiectul Dosarului nr.1406/321/2013.
(2) Contractul de prestari servicii juridice va fi incheiat prin achizitie directa in limita
sumei de 1.000 lei.
Art.3. – Se imputerniceste viceprimarul comunei Baltatesti sa semneze in numele
comunei contractul de asistenta juridica.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
viceprimarul comunei Baltatesti
Art.5. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
GAVRILOAE GHEORGHE
Nr.47
Din 18.08.2016

Contrasemneaza,
Secretar,Ursache Elena

