ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizării investiției „Inființare sistem de alimentare
cu gaze naturale în comuna Bălțătești, județul Neamț”

Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand referatul intocmit de d- na Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism si
amenajarea teritoriului inregistrat la nr.4311/18.11.2016, precum si expunerea de motive
intocmita de primarul comunei, inregistrata sub nr.4310/18.11.2016.
Avand in vedere prevederile:
Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea nr.123/07.10.2012, energiei electrice şi a gazelor naturale;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „b” si „d” 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 demararea procedurilor necesare pentru realizarea investiției
„Inființare sistem de alimentare cu gaze naturale în comuna Bălțătești, județul Neamț”
Art.2. – Primarul comunei este imputernicit în numele si pentru comuna
Bălțătești să înceapă demersurile legale pentru demararea procedurii necesare realizării
investiției.
Art.3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ACOZMEI EMILIA
Nr.58
Din 23.11.2016

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,

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

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizarii investitiei “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN
COMUNA BALTATESTI, JUDETUL NEAMT”
Consiliul local al comunei Bălțătești, județul Neamț;
Avand în vedere:
•
•
•
•

Expunerea de motive a primarului comunei Baltatesti, județul Neamt, înregistrată sub nr.4312/18.11.2016ș
Referatulcompartimentului de specialitate din cadrul Primariei Baltatesti, județul Neamt nr.4313/18.11.2016;
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare
rurală cofinanțate de Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală și de la bugetul de stat.
Luând act de raportul de avizare al comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „b”, alin.(4), lit.”d” si art.45, alin.(2) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.-Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției: «MODERNIZARE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BALTATESTI, JUDETUL NEAMT»
Art.2. - Se confirmă că lucrările sunt prevazute în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiției.
Art.3. - Consiliul local al comunei Baltatesti, județul Neamt, își asumă angajamentul de a suporta
cheltuielile de mentenanta a investitiei pe o perioadă de minim 5 ani de la efectuarii ultimei plati.
Art.4.- Numarul de locuitori deserviti de proiect: 4102 locuitori, conform rezultantului final al
Recensamantului populatiei si locuintei din anul 2011 – Tabel nr. 3 « Populatia stabila pe sexe si grupe de varsta
– judete, municipii, orase, comune ».
Art. 5. - Agentii economici deserviti direct de investitie sunt:
- SC CONSERVFRUCT SRL
- Camin Cultural sat Baltatesti
- Statiunea Balneoclimaterica si Recuperare Medicala Baltatesti – Neamt, in sat Baltatesti
- Biserica Nasterea Maicii Domnului, sat Baltatesti
- Cimitir si Biserica Adormirea Maicii Domnului, sat Valea Arini
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art.6. - Caracterisiticile tehnice ale investitiei sunt:
Lungimea totala a drumurilor propane pentru modernizare : 4,875 km ;
Suprafata totala ocupata (ampriza drum) : 33.505 mp;
Suprafata totala platforma drum: 27.530 mp;
Suprafata parte carosabila inclusiv suprafata parte carosabila drumuri laterale si racordari la drumul
principal: 21.050 mp;
Rigola carosabila – 1.750 ml;
Rigola triunghiulara pereata cu acostament betonat – 1.372 ml;
Sant pereat cu acostament betonat – 80 ml;
Rigola triunghiulara de pamant - 1.357 ml;
Podet dalat la drum lateral He=0,4m, l=0,5 m, L=6,0 m – 3 buc ;
Podet transversal dalat He=0,4m, l=0,5 m, L=6,0 m cu camera de cadere –14 buc
Podet transversal dalat He=0,4m, l=0,5 m, L=8,0 m cu camera de cadere –1 buc

Podet transversal casetat tip 4P2+2CP2, L=6,0 m; -1 buc;
Podet elemente prefabricate tip D3, L3, A3, L=6,4 m; -1 buc;
Zid de sprijin din beton armat He=1,5 m , L= 185 ml;
Zid de sprijin din beton armat He=3,0 m , L= 70 ml;
Cosuri din Gabioane He=2,0 ml , L=50 ml;
Parapet metalic deformabil L= 350 ml;
Ridicarea la cote si inlocuire capace camine apa/canal : - 9 buc;
Art.7. - Se nominalizeaza și deleagă primarul comunei Baltatesti, județul Neamt, ca reprezentant legal
al comunei pentru relația cu A.F.I.R. în derularea proiectului.
Art.8.- Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei
Baltatesti, județul Neamt.
Art.9. - Consiliul local al comunei Baltatesti, județul Neamt, își asumă angajamentul de asigurare a
cofinantarii.
Art.10.-Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate.
.
•
•
•
•
•
•
•

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ACOZMEI EMILIA
Nr.59
Din 23.11.2016

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,

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

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTARARE
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local al comunei
pentru tipărirea lucrării „Istoria bisericilor din zona Bălțătești-Ghnidăoani”
Consiliul local al comunei Baltatesti, judetul Neamt ;
Vazand expunerea de motive a primarului comunei Baltatesti inregistrata sub
nr.4314/18.11.2016, referatul de specialitate inregistrat sub nr.4315/18.11.2016 ;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare și a Legii nr.186/2003, privind susținerea și promovarea
culturii scrise, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Luand act de raportul de avizare al comisiei de specialitate;
In temeiul art.36 alin.(4), lit.”a” si art. 45, alin.(2) din Legea nr.215/2001, Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTARASTE :
Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 2.000 lei din bugetul local al comunei Bălțătești
pentru susținerea tipăririi cărții “Istoria bisericilor din zona Bălțătești și Ghindăoani”- autor
prof.Ailicăi Vasile.
Art.2. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.
Art.3. – Secretarul comunei Baltatesti va asigura publicarea si comunicarea prezentei
hotarari institutiilor si persoanelor interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA ,
ACOZMEI EMILIA

Nr.60
DIN 23.11.2016

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

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind acordarea unei despăgubiri

Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Analizand Expunerea de motive intocmita de d-l Ursache Radu-Viorel, primarul
comunei, inregistrata la nr.4316/18.11.2016.
În temeiul art. 36 alin.(1), alin.(2) 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 acordarea gratuita a cantitatii de 4 m.c lemn foc d-nei Platon
Victoria din satul Valea Seaca, comuna Baltatesti, judetul Neamt, ce reprezinta despagubire
pentru terenul afectat de asfaltarea drumului comunal Baltatesti-Valea Arini- Valea Seaca
Art.2. – Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
Art.3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ACOZMEI EMILIA
Nr.61
Din 23.11.2016

CONTRASEMNEAZA,
Secretar,

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

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
H O TARAR E
privind modificarea Hotararii Consiliului Local
nr.50/2016 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.4318/18.11.2016, 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 art.1 al Hotararii Consiliului local
nr.50/28.09.2016,privind modificarea organbigramei si a statului de functii, urmand a avea
urmatorul cuprins:
“Art.1. – Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului
de specialitate ale primarului comunei Bălțătești , conform anexelor nr. 1 și nr.2 , ce fac parte
integranta din prezenta hotarare, după cum urmează:
- funcția publica de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional
asistent din cadrul Biroului contabilitate, financiar, impozite si taxe locale 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,
ACOZMEI EMILIA
Nr.62
CONTRASEMNEAZA,
Din 23.11.2016
SECRETAR,
URSACHE ELENA

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

