ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

H OTARAR E
privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
Consiliul Local al

comunei Baltatesti, judetul Neamt;

Vazand expunerea de motive intocmita de primarul comunei , inregistrata la
nr.1926/22.05.2017;
Examinand referatul intocmit de d-na Petrescu Maria, consilier superior in cadrul
compartimentului financiar-contabil, inregistrat sub nr.1927/22.05.2017;
Avand in vedere prevederile Legii nr.6/2017, Legea bugetului de stat pe anul 2017 si
art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
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 2017, aprobat prin Hotararea
Consiliului Local nr.16 din 22.03.2017, 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 2017, 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.

NR.28
DIN 26.05.2017

PRESEDINTE DE SEDINTA,
SAVIN MIHAI
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
URSACHE ELENA
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13
Impotriva:Abtineri:-

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
HOTARARE
privind aprobarea tarifului pentru prestarea serviciul de colectare a deseurilor
prin sistemul individual “din poartă in poartă”
Consiliul local al comunei Baltatesti, judetul Neamt ;
Vazand adresa inaintata de SC ROSSAL SRL ROMAN inregistrata la
nr.1918/22.05.2017 precum si expunerea de motive intocmita de primarul comunei.
Avand in vedere:
- adresa nr.198/12.05.2017 inaintata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
“ECONEAMT” .
- art.16, alin.(4) din Regulamentul Serviciului de Salubrizare aprobat prin Hotararea
Consiliului Local nr.56/14.10.2015.
- prevederile Ordinului nr. 109 din 9 iulie 2007, privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice
serviciului de salubrizare a localităţilor;
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.
In temeiul art.36, alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”a” precum si art. 45, alin.(1) din Legea
nr.215/2001, Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTARASTE :
Art. 1. – Se aproba tariful pentru prestarea serviciului de colectare a deseurilor prin
sistemul individual “din poartă in poartă”, practicat de catre operatorul de salubrizare SC
ROSSAL SRL Roman, astfel :
- Tarif aferent prestației - 2,56 lei/persoană/lună la care se adauga TVA + taxa de
mediu in cuantum de 0,7 lei/persoana/luna la care se adauga TVA
Art.2. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.
Art.3. – Secretarul comunei Baltatesti va comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
SAVIN MIHAI
CONTRASEMNEAZA,

NR.29
DIN 26.05.2017

Secretar,
Ursache Elena
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:-13
Impotriva:Abtineri:

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
HOTARARE
privind aprobarea actului aditional nr.3
la contractul de delegare prin atribuire directa a serviciului de salubrizare
Consiliul local al comunei Baltatesti, judetul Neamt ;
Vazand adresa inaintata de SC ECO TG SRL Tirgu Neamt inregistrata la
nr.1975/25.05.2017 precum si expunerea de motive intocmita de primarul comunei ,
inregistrata sub nr.1976/25.05.2017.
Avand in vedere :
- prevederile art.20, lit.b din Contractul de delegare prin atribuire directa a serviciului
public de salubrizare;
- Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor Societatii “ECO TG SRL” Tirgu Neamt
nr.22/23.05.2017
- Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 ,republicată, legea serviciului de salubrizare a
localităţilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Legea nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilitati publice;
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.
In temeiul art.36, alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”a” precum si art. 45, alin.(1) din Legea
nr.215/2001, Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTARASTE :
Art. 1. – Se aproba incetarea contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directa a
serviciului de salubrizare catre operatorul SC ECO TG SRL Tg.Neamt , incepand cu data de
31.05.2017, prin denuntarea unilaterala de catre delegatar.
Art.2.- Se aproba Actul aditional nr.3 la contractul de delegare a gestiunii , prevazut in
anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.
Art.4. – Secretarul comunei Baltatesti va comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
SAVIN MIHAI
Nr.30
CONTRASEMNEAZA,
Din 26.05.2017
SECRETAR,
ELENA URSACHE
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13
Impotriva:Abtineri:-

