ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL BALTATESTI
HOTĂRÂRE
privind încetare drept de administrare asupra
platformelor de colectare a deșeurilor

Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neam;
Vazand expunerea de motive nr.537/23.02.2017 a primarului comunei Baltatesti si
raportul de specialitate nr.539/23.02.2017.
Avand in vedere prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, Protocolul nr.371/11.01.2016-113/14.01.2016, Hotararile
Consiliului Judetean nr.242/25.11.2015 si nr.14/31.01.2017 si Hotararea Consiliului Local al
comunei Baltatesti.
În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin.(4), lit.”f”, alin.(6) lit.a) pct.14 si art.45,
alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. – Se aproba încetarea dreptului de administrare asupra platformelor de
colectare a deșeurilor proprietatea Județului Neamț, realizate în cadrul proiectului de interes
comun „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Neamț”, constituit în favoarea
unității administrativ teritoriale – Comuna Bălțătești, respectiv 20 bucăți platforme pentru
colectarea deșeurilor reziduale tip I, cu o valoare totală de inventar de 24.919,40 lei(inclusiv
TVA) și 14 bucăți platforme pentru colectarea deșeurilor reziduale și reciclabile tip II, cu o
valoare totală de inventar de 40.219,06 lei (inclusiv TVA), pe data încheierii procesului-verbal
de predare-primire a acestor bunuri între Județul Neamț și operatorul Asocierea SC ROSSAL
SRL Roman (lider) și SC DIASIL SERVICE SRL Suceava (asociat), în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.14/31.01.2017.
Art.2. – Primarul comunei cu sprijinul aparatului de specialitate, vor dispune
măsurile necesare în vederea aducerii la ăndeplinire a hotărârii, prin întocmirea documentației
de predare- primire a bunurilor. va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
Art.3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate.
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ROMÂNIA
JUDETUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
de modificare si completare a Hotărârii Consiliului Local nr.67/21.12.2016 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Având în vedere :
- adresa înaintată de Institutia Prefectului – Județul Neamț nr.17695/26.01.2017;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Bălțătești nr.67/21.12.2016, privind stabilirea impozitelor
și taxelor locale pentru anul 2017;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b” şi alin. (4) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art..486 alin.(1) – (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Baltatesti, înregistrată sub nr.540/23.02.2017,
precum si referatul compartimentului de specialitate nr.538/23.02.2017;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate,
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
H O TARAS T E
Art. 1 - (1) Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Bălțătești
nr.67 din 21.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, după cum urmează:
- la Capitolul IX – Alte Taxe Locale din Anexa nr.1, pct.I.Codul fiscal – Titlul IX – Impozite și taxe
locale- prevăzute la art.486 din Legea nr.2272015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, se abrogă taxa înregistrare autovehicule și se introduce taxa oficiere casatorii, capitolul IX
având forma prevazuta în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
- Se stabilește procedura de calcul şi plată a taxelor prevăzute la art. 486 din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
- în anexa nr.1 , pct.II . Legea nr.117/1999, privind taxele extrajuridiciare de timbre, cu modificarile
ulterioare, la Cap.I, nr.crt.4 –certificarea(transcrierea transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap
de animal, in bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani- se introduce nivelul taxei in suma de 5 lei
Art.2 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
PLATON MIHAI-GIANI
NR.12
DIN 28.02.2017

Contrasemneaza,
Secretar,
ELENA URSACHE
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13
Impotriva:Abtineri

ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN
COMUNA BALTATESTI, JUDETUL NEAMT”

-

Consiliul Local al comunei Bălțătești, județul Neamț;
Având în vedere:
expunerea de motive a viceprimarului comunei Baltatesti, din care reiese necesitatea si oportunitatea investitiei, raportul de
avizare favorabil al comisiei de specialitate, precum şi raportul compartimentului de resort;
interesul major al comunei Baltatesti, judetul Neamt, pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne si necesitatea asigurarii
serviciilor de utilitate publica, precum si necesitatea accesarii de fondurilor publice relevante pentru dezvoltarea durabila a
comunitatii;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare și a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „ e ” si „ f ”, alin. (6) lit. „ a ” pct. 2, 4, 14, art. 45 alin. (2)
lit. „ d ”şi art. 115 alin. (1) lit. „ b ” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile
si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba Documentatia Tehnica a proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL IN COMUNA BALTATESTI, JUDETUL NEAMT”.
Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei „MODERNIZARE DRUMURI DE
INTERES LOCAL IN COMUNA BALTATESTI, JUDETUL NEAMT”, precizati in documentatia tehnica.
Art.3. Valoare totala a investitiei este 6.761.086 lei inclusiv TVA, din care:
- Buget stat: 6.448.967 lei inclusiv TVA 19 %
- Buget local: 312.119 lei inclusiv TVA 19 %.
Art.4. Se aproba cofinantarea din bugetul local in suma totala de 312.119 lei inclusiv TVA.
Art.5. Proiectul se va depune spre finantare la MDRAP prin Programul National de Dezvoltare Locala
- F.E. 2017, etapa a-II-a.
Art.6. Se numeşte reprezentant legal al proiectului, domnul PLATON MIHAI-GIANI, viceprimarul
comunei Baltatesti, judeţul Neamt. Avand in vedere prevederile art. 72 din Legea administratie publice locale
nr. 215/2001 reactualizata, „(1) În caz de vacanță a funcției de primar, precum și în caz de suspendare din
funcție a acestuia, atribuțiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau,
după caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majorității consilierilor
locali în funcție.” Si ordinul prefectului nr.47/20.02.2017de încetare a mandatului primarului comunei
Bălțătești, dl Ursache Radu-Viorel, atributiile primarului sunt preluate de viceprimar.
Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul comunei
Baltatesti și Compartimentul Contabilitate;
Art.8. Se abroga Hotararea Consiliului Local nr.8 din 20.01.2017
Art.9. Secretarul unității administrativ teritoriale Baltatesti, județul Neamț va face publică hotărârea și va
comunica în copie prezenta hotărâre:
- Instituției Prefectului județului Neamț;
- viceprimarului comunei Baltatesti, județul Neamț.
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ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Baltatesti pentru
comisia de recepție a obiectivelor de investiții și reparații, ce se vor efectua pe raza comunei
Bălțătești,
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Analizand referatul de specialitate intocmit de d-na Buraga Maria, înregistrat sub
nr.543 din 23.02.2017, precum si expunerea de motive a viceprimarului comunei.
Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului Nr. 273 din 14 iunie 1994
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul dispozitiilor art.36, alin.(2), lit.”b” si ale art.45
alin.(1) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificarile si complearile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art.1 – Se desemneaza d-l consilier local Ciudin Vasile sa faca parte din comisia de
receptie a obiectivelor de investiții și reparații, ce se vor efectua pe raza comunei Bălțătești.
Art.2. Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.
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