ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTARARE
privind implementarea proiectului „Infiintare Sistem de Canalizare
si Statie de Epurare, satele Valea Seaca si Baltatesti, com.Baltatesti, judetul Neamt,
Submasura 7.2 –Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara
mica”
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Având în vedere prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Tinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Luând act de:
- Hotararea Consiliului Local nr.10/29.01.2016 privind aprobarea proiectului:„Infiintare retea de
canalizare cu statie de epurare, satele Baltatesti si Valea Seaca, com.Baltatesti, judetul Neamt” prin
„Submasura 7.2 –Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” si schimbarea
componentei Consiliului Local al Comunei Baltatesti in urma alegerilor din 2016.
- Alegerea noului primar, dl.Ursache Radu-Viorel, in urma alegerilor locale din
2016 si hotararea de validare alegere primar din 24.06.2016 a Judecatoriei Tg.Neamt.
- Expunerea de motive a primarului comunai Baltatesti înregistrata cu
nr.3625/07.10.2016, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivității;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat cu nr.3626/07.10.2016, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes
local;

HOTARASTE
Art. 1. - Se aprobă

implementarea proiectului „Infiintare Sistem de Canalizare

si Statie de Epurare, satele Valea Seaca si Baltatesti, com.Baltatesti, judetul Neamt,
Submasura 7.2 –Investitii in crearea si modernizarea
infrastructurii de baza la scara mica” denumit în continuare Proiectul.

Art.2. – Se aproba devizul general privind cheltuielile necesare realizarii investitiei, prevazut in anexa
nr.1 care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. – Se aproba indicatorii tehnico-economici, prevazuti in anexa nr.2 care este parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 4. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.
Art.5. - Comuna Baltatesti se angajeaza sa suporte cheltuieile neeligibile, prevazute in anexa nr.
2 la prezenta hotarare.
Art.6. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în
cadrul Proiectului.
Art.7. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz, precum și
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa nr.2 la prezenta hotarare.
Art.8. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, dl Ursache Radu-Viorel, în
dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art.9. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Baltatesti, judetul
Neamt.
Art.10. – Se abroga Hotararea Consiliului Local nr.10/29.01.2016.
Art.11. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunai Baltatesti, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Neamt și se aduce la cunoștință publică prin
afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariabaltatesti.ro.
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

H OTARAR E
privind aprobarea modificarii
inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Baltatesti
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand expunerea de motive intocmita de d-l Ursache Radu-Viorel, primarul comunei, precum si
referatul de specialitate intocmit de d-na Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism si amenajarea teritoriului;
Avand in vedere prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul dipozitiilor art. 36, alin.(2), lit.”c” si art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001, Legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1. – Se aproba modificarea inventarului domeniului public al comunei- Anexa 1 la Hotararea
Consiliului Local nr.17/16.03.2015, privind aprobarea inventarului reactualizat al bunurilor care alcatuiesc
domeniul public si privat al comunei, dupa cum urmeaza:
la Cap.II Sisteme de alimentare cu apa pozitia 23 (retea apa menajera)
va avea urmatorul cuprins:
-

Nr.
crt.

Codul de

Denumirea bunului

clasificare

Elemente de

Anul dobandirii

Valoarea de

Situatia

identificare

sau dupa caz

inventar

juridica

anul darii in

actuala

folosinta
23.

1.8.4

Retea apa industriala

Sat Baltatesti

2010

112.000

Art.2. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor interesate.
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