
ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ

COMUNA BĂLȚĂTEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea implementarii proiectului

" ACHIZITIA DE DOTARI SI ECHIPAMENTE CORPORALE SI NECORPORALE PENTRU CAMINUL
CULTURAL DIN SATUL BĂLȚĂTEȘTI, COMUNA BĂLȚĂTEȘTI, JUDEŢUL NEAMT"

finanţat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
2014-2020 în cadrul Sub-măsurii 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Consiliul local al Comunei Bălțătești, judeţul Neamț:
Analizand temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 alin (1) si art. 121 alin (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
-  art.  3  si  4  din  Carta  europeana a autonomiei  locale,  adoptata la Strasbourg la  15 octombrie 1985,
ratificata prin Legea nr. 199/1997;
- art.  7 alin.  (2) din Legea nr.  287/2009 privind Codul civil,  republicata,  cu modificarile si  completarile
ulterioare,
Luand act de:
-  expunerea  de  motive  a  primarului  comunei  Bălțătești,  in  calitatea  sa  de  initiator  din  care  rezulta
necesitatea implementarii si oportunitatea proiectului "ACHIZITIA DE DOTARI SI ECHIPAMENTE CORPORALE
SI  NECORPORALE PENTRU CAMINUL CULTURAL DIN SATUL BĂLȚĂTEȘTI,  COMUNA  BĂLȚĂTEȘTI,  JUDEŢUL
NEAMT", constituind un aport la dezvoltarea colectivitatii locale;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate,
Avand in vedere:
-  Ghidul  Solicitantului  pentru Sub-Masura 7.6,  consideram necesara si  oportuna depunerea proiectului
"ACHIZITIA DE DOTARI SI ECHIPAMENTE CORPORALE SI NECORPORALE PENTRU CAMINUL CULTURAL DIN
SATUL BĂLȚĂTEȘTI, COMUNA BĂLȚĂTEȘTI, JUDEŢUL NEAMT", in cadrul Sub-Masurii 7.6 "Investitii asociate
cu protejarea patrimoniului  cultural",  din cadrul  Programului  National de Dezvoltare Rurala 2014-2020,
program  finantat  de  Uniunea  Europeana  si  Guvernul  Romaniei  prin  Fondul  European  Agricol  pentru
Dezvoltarea Rurala;
- Art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu
modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
- Art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 95/2006;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- Hotararea Consiliului Local Bălțătești nr. 64 din data 06.12.2016   prin care s-a aprobat Strategia de
dezvoltare locala a comunei Bălțătești;
- Art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000/R privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, cu modificarile si completarile ulterioare,
-  Art.  36  alin.  (2)  lit.  b)  si  d)  din  Legea  administratie  publice  locale  nr.  215/2001  cu  modificarile  si
completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art. 45 alin (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 -  Se  aproba implementarea proiectului  "ACHIZITIA DE DOTARI  SI  ECHIPAMENTE CORPORALE SI
NECORPORALE  PENTRU  CAMINUL  CULTURAL  DIN  SATUL  BĂLȚĂTEȘTI,  COMUNA  BĂLȚĂTEȘTI,  JUDEŢUL
NEAMT",  denumit  in  continuare  Proiectul,  in  valoare  de  1,330,420.00 lei,  din  care   212,420.00 lei
valoarea TVA-ului.



Art.  2  (1) Se  supune  spre  aprobare  necesitatea  si  oportunitatea  realizarii  obiectivului  de  investitii  "
ACHIZITIA DE DOTARI SI  ECHIPAMENTE CORPORALE SI NECORPORALE PENTRU CAMINUL CULTURAL DIN
SATUL BĂLȚĂTEȘTI, COMUNA BĂLȚĂTEȘTI, JUDEŢUL NEAMT".
           (2) Comuna  Bălțătești isi asuma valoarea costurilor care depasesc bugetul maxim eligibil  al
proiectului, adica suma de 222,420.00 lei, din care  212,420.00 lei valoarea TVA-ului.
Art.  3 -  Cheltuielile  aferente  Proiectului  se  prevad  in  bugetul  local  pentru  perioada  de  realizare  a
investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul National de Dezvoltare Rurala - P.N.D.R, potrivit legii.
Art.  4 -  Autoritatile  administatiei  publice  locale  se  obliga  sa  asigure  veniturile  necesare  acoperirii
cheltuielilor de mentenanta ale investitiei, in valoare de 40800 lei/an, pe o perioada de minimum 5 ani de
la data efectuarii ultimei plati in cadrul Proiectului.
Art.  5 -(1)  Numarul  locuitorilor  deserviti  de  Proiect  este  de  4102 locuitori  iar  numarul  operatorilor
economici este de  42. 
(2) Din  punct  de  vedere  al  caracteristicilor  tehnice,  investitia  se  rezuma  doar  la  achizitia  de  dotari
corporale si necorporale.
Art. 6 - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, domnul Platon Mihai-Giani in
dubla sa calitate si de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art.  7 -  Activitatile  sociale/culturale  desfasurate  in  anul  2016,  anterioare  datei  depunerii  Cererii  de
finantare, sunt prevazute in Anexa nr. 1, parte integranta din prezenta.
Art.  8 -  Aducerea  la  indeplinire  a  prezentei  hotarari  se  asigura  de  catre  domnul  Platon  Mihai-Giani,
Primarul Comunei Bălțătești.
Art. 9 -  Prezenta hotarare  se  comunica,  prin  intermediul  secretarului  comunei  Bălțătești,  in  termenul
prevazut de lege, Primarul  comunei Bălțătești,  Institutiei Prefectului  judetului  Neamt pentru efectuarea
controlului de legalitate si se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul primariei, precum si pe
pagina de internet.

Preşedinte de şedinţă,
SAVIN MIHAI

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Ursache Elena
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din  27.04.2017
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ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA BĂLȚĂTEȘTI
CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea HCL nr. 70 din 21.12.2016 privind atribuirea și încheierea contractului

Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților
administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul

Neamț

           Consiliul Local al comunei Bălțătești, întrunit în ședință la data de 27.04.2017
Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Bălțătești nr.70 din 21.12.2016  privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea
prin  concesiune  a  gestiunii  unor  activități  componente  ale  serviciului  de  salubrizare  a  unităților
administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul
Neamț;

- prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) și ale art. 10, alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.
51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 6, alin. (1), lit. k), art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), lit. c) și ale art. 20 alin. (2), lit. d) din Legea nr.
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată;

- prevederile Contractului de  Delegare prin concesiune a gestiunii  unor activități  componente ale serviciului de
salubrizare  a  unităților  administrativ-teritoriale  membre  ale  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară
”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț nr. 63 din 01.03.2017; 

- adresa nr. 882 /24.03.2017 înregistrată la A.D.I. ECONEAMȚ, în calitate de Autoritate Contractantă în numele și
pe seama noastră, cu nr. 102/27.03.2017;

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (5), lit. a) și alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea Administrației publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificări și completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr.1466/21.04.2017 a Primarului comunei Bălțătești;
Văzând raportul de specialitate nr.1468/21.04.2017 al compartimentului de specialitate cu atribuții în domeniu,

precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În  baza  prevederilor  art.  45  alin.  (1)  din  Legea nr.  215/2001 a administrației  publice  locale,  republicată,  cu

modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE

Art 1. Se aprobă modificarea art.  3 din HCL nr.70 din 21.12.2016  privind atribuirea și  încheierea
contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de
salubrizare  a  unităților  administrativ-teritoriale  membre  ale  Asociației  de  Dezvoltare
Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț prin introducerea tarifelor majorate
ca urmare a aplicării  taxei  de depozitare stabilită  prin  O.U.G.  196/2005 privind Fondul  de
mediu în cuantum de 80 de lei / tonă fără TVA.

Art 2. Pe cale de consecință,  Anexa 2 a HCL nr.  70 din 21.12.2016 se înlocuiește cu Anexa la
prezenta Hotărâre.

Art 3. Se acordă un mandat special reprezentantului comunei Bălțătești în cadrul Adunării Generale
a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „ECONEAMŢ”,  să  voteze,  în  numele  comunei
Bălțătești, actul adițional la contractul de concesiune Delegarea prin concesiune a gestiunii
unor  activități  componente  ale  serviciului  de  salubrizare  a  unităților
administrativ-teritoriale  membre  ale  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară
”ECONEAMȚ”,  din Zona 3,  județul  Neamț care va  cuprinde tarifele  astfel  aprobate prin
această hotărâre.



Art 4. Secretarul   comunei  Bălțătești  va  asigura  aducerea  la  cunoștință  publică  precum  și
comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
SAVIN MIHAI

            NR.26                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

           Din 27.04.2017                                                                                             SECRETAR,
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