
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

                                                                        

                                    
H O T A R A R E

privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

          Consiliul Local al   comunei Baltatesti, judetul Neamt;
             Vazand expunerea de motive intocmita de primarul comunei Ursache Radu-Viorel, 
inregistrata la nr.3470/23.09.2016;
           Examinand referatul intocmit de d-na Petrescu  Maria, consilier superior in cadrul 
compartimentului financiar-contabil, inregistrat sub nr.3471/23.09.2016;
              Avand in vedere prevederile  Legii nr.339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016, 
art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
            In temeiul dispozitiilor art.36, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”a” si art.45 alin.(2) din Legea 
nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale;

HOTARASTE:
                   Art.1. – Bugetul  de venituri si cheltuieli  pe anul 2016, aprobat prin Hotararea  
Consiliului Local nr.3  din 29.01.2016, se modifica conform anexei  nr.1, ce face  parte 
integranta din prezenta hotarare.
                  Art.2. – Bugetul de venituri si cheltuieli pe sectiuni de functionare si dezvoltare, 
pentru anul 2016, se  modifica conform anexei nr.2, ce face parte integranta din prezenta 
hotarare.
                  Art.3. – Primarul comunei si contabilul Primariei vor duce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari.
                  Art.4. – Secretarul comunei va comunica autoritatilor si persoanelor interesate 
prezenta hotarare.      
             

PRESEDINTE DE SEDINTA,
GAVRILOAE GHEORGHE

                                                                                                CONTRASEMNEAZA,
                                                                                                           SECRETAR,

NR.48                                                                                                           URSACHE ELENA     
DIN. 28.09.2016

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13
Impotriva:-

Abtineri:-



ROMÂNIA

JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI 

H OT Ă R Â R E
privind  aprobarea Acordului de Cooperare între comuna Bălțătești, județul Neamț din România 

și satul Mereni, Raionul Anenii Noi din Republica Moldova

         Consiliul Local al comunei Bălțătești, județul Neamț;
         Analizând expunerea de motive nr.3472/23.09.2016 a primarului comunei Bălțătești, 
județul Neamț și referatul de specialitate nr.3473/23.09.2016.
          Având in vedere:

- avizul nr.H 2-1/3616 din 28.08.2016 al Ministerului Afacerilor Externe;
avizul nr.75672/29.08.2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației 
Publice;

-prevederile art.41  din Legea nr.590/2003, privind tratatele, art.11 alin.(3) și
art.16 alin.(1), (2), (3) și (4) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare ; 
          Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
         In temeiul dispozițiilor art.36, alin.(7), lit. «b», alin.(6), lit.a), pct.2  si ale art.45, alin.(2) 
din Legea nr.215/2001,   privind administrația  publică locală,  republicată,  cu modificările si 
completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

             Art.1. –  Se aprobă Acordul de Cooperare între comuna Bălțătești, județul Neamț din 
România și satul Mereni, Raionul Anenii Noi din Republica Moldova, prevăzut în anexa la 
prezenta hotărâre, parte integrantă  a acesteia.
            Art.2. – Se împuternicește Primarul comunei Bălțătești să semneze pentru și în numele 
Comunei Bălțătești Acordul de Cooperare  prevăzut la art.1.
           Art.3.- Primarul comunei Bălțătești, prin aparatul de specialitate,  va asigura aducerea la 
indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.          
           Art.4. – Secretarul comunei va  transmite  prezenta hotărâre autorităților si persoanelor 
interesate.

PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ ,
GAVRILOAE GHEORGHE

Nr.49                                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ,
DIN 28.09.2016                                                                                                                       SECRETAR,
                                                                                                                                       URSACHE ELENA

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13
Impotriva:-

Abtineri:-



ROMANIA

JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI BALTATESTI

H O T A R A R E
privind modificarea organigramei  si a statului de 

functii ale aparatului propriu

                       Consiliul Local al   comunei Baltatesti, judetul Neamt;
                     Examinand  Nota de fundamentare intocmita de primarul comunei  , inregistrata la 
nr.3475/23.09.2016, precum și   referatul de specialitate intocmit de d-na Ursache Elena, 
secretarul comunei.               
             Avand in vedere prevederile:
              - art.107, alin.(2)   din Legea nr.188/1999, ( r2),  privind Statutul functionarilor publici, 
cu modificarile si completarile ulterioare;
               Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
              In temeiul dipozitiilor art.36 alin.2, lit.”a” si alin.(3) lit.”b”, precum si   art.45, alin.(1)  
din Legea nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

HOTARASTE:

                Art.1. – Se aproba  modificarea organigramei și a statului  de functii ale aparatului de 
specialitate al primarului comunei Bălțătești , conform anexelor nr. 1 și nr.2 , ce fac parte 
integranta din prezenta hotarare, după cum urmează:
          -  Biroul contabilitate, financiar, impozite si taxe locale  va fi redenumit  în Birou 
contabilitate, financiar, impozite și taxe locale și achiziții publice.
          -  funcția publica de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional asistent  din 
cadrul  biroului contabilitate  se transformă  în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, 
debutant
               Art.2. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor 
interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTE,
GAVRILOAE GHEORGHE

Nr. 50                                                                                                  CONTRASEMNEAZA,
Din 28.09.2016                                                                                             SECRETAR,

                                                                                           URSACHE ELENA             

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13
Impotriva:-

Abtineri:



ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

H O T A R A R E
privind rezultatul alegerii presedintelui de sedinta

              Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt
           Avand in vedere prevederile art. 35, alin (1) din Legea nr. 215/2001, Legea 
Administratiei Publice Locale, republicata;
           Vazand Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului –cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale;
           In temeiul disp. art.36 si ale art.45 alin.(1) din Legea 215/2001, Legea Administratiei 
Publice Locale, republicata;

HOTARASTE

          Art. 1 – Se alege presedinte de sedinta prin vot deschis  al unui numar de – 12   -  
consilieri,  pentru  3 luni –  septembrie-noiembrie   2016 in persoana  –  d-nei Acozmei Emilia. 
          Art. 2 – Secretarul comunei va comunica persoanelor si autoritatilor interesate prezenta 
hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

    NR.51
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