ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
HOTARARE
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.2517/14.07.2017;
Examinand referatul intocmit de d-na Petrescu Maria, consilier superior in cadrul
compartimentului financiar-contabil, inregistrat sub nr.2516/14.07.2017;
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.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CIUDIN VASILE
NR.42
DIN. 20.07.2017

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
URSACHE ELENA
Total consilieri locali :13
Prezenti:12
Pentru:12
Impotriva:Abtineri:-

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTARARE
privind aprobarea 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.2520/14.07.2017, 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 organigrama și numarul de personal al aparatului de specialitate al
primarului comunei Bălțătești , conform anexei nr. 1, ce face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2. – Se aproba statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Bălțătești , conform anexei nr.2, ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.- La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice hotarare contrara.
Art.4. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTE,
CIUDIN VASILE
Nr.43
Din 20.07.2017

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
URSACHE ELENA
Total consilieri locali :13
Prezenti:12
Pentru:12
Impotriva:Abtineri:-

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei BĂLȚĂTEȘTI

Consiliul local al comunei Bălțătești, judeţul Neamţ;

Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bălțătești înregistrată sub
nr.2522/14.07.2017, precum și raportul de specialitate înregistrat sub nr.2523/14.07.2017 prin
care secretarul comunei și șeful Biroului contabilitate susțin stabilirea salariilor pentru funcțiile
publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălțătești;
Având în vedere prevederile art.11, art.38 alin.(2) lit.b din Legea-cadru
nr.153/28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art.36 alin.9, art.45 alin.1 și ale art.115 alin.1 lit. b) din Legea
administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. –Se stabilesc începând cu data de 01.07.2017 salariile de bază pentru funcțiile
publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălțătești,
conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul comunei Bălțătești prin compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3.- Prezenta se comunică Instituției Prefectului-Județul Neamț în vederea exercitării
controlului de legalitate, Biroului contabilitate, financiar, impozite si taxe locale,
Compartimentului resurse umane, pentru luare la cunoștință și conformare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CIUDIN VASILE

Nr.44
Din 20.07.2017

Contrasemneaza,
Secretar,Ursache Elena
Total consilieri locali :13
Prezenti:12
Pentru:12
Impotriva:Abtineri:-

Anexă la H.C.L. nr.44 din 20.07.2017
PRIMAR,
ACOZMEI EMILIA
Șef Birou contabilitate,
PETRESCU MARIA

SALARII DE BAZĂ
PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI –FUNCȚII PUBLICE ȘI
CONTRACTUALE
A)SALARIZARE FUNCȚIONARI PUBLICI
FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE
NR.CRT.
1.
2.

FUNCȚIA
Secretar comună
Sef birou

Nr.c
rt.
1
2

3

4

5

6
7
8

GRAD
II
II

FUNCȚIA/
Grad profesional

Nivel studii
S
S

SALARIU DE BAZĂ
4930
4785

B)FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE
Nivel studii
GRADATIE

Coeficient
3,4
3,3

Coeficient

Salar de baza

Auditor
SUPERIOR

S

5

3,1

4495

Consilier,consilier juridic,expert, inspector
SUPERIOR

S

5

2,9

4209

S

4

2,83

4108

S

3

2,76

4007

S
S
S
S

2
1
5
4

2,62
2,5
2,75
2,69

3805
3620
3990
3894

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

3
2
1
5
4
3
2
1
0
5
4

2,62
2,49
2,37
2,68
2,62
2,55
2,42
2,31
2,14
1,95
1,91

3798
3607
3431
3888
3794
3701
3514
3343
3110
2831
2763

S
S
S
S
SSD

3
2
1
0
5

1,86
1,76
1,68
1,56
2,78

2695
2559
2435
2265
4025

M

5

2,38

3451

M

3

2.27

3286

Consilier,consilier juridic,expert, inspector
PRINCIPAL

Consilier,consilier juridic,expert, inspector
ASISTENT

Consilier,consilier juridic,expert, inspector
DEBUTANT

Referent de specialitate
SUPERIOR
Referent
SUPERIOR
Politist local
SUPERIOR

B)SALARIZARE PERSONAL CONTRACTUAL/FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

Nr.c
rt.

FUNCȚIA/
Grad profesional /treapta profesionala

Nivel studii

GRADATIE

Coeficient

Salar de baza

1

Sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta

M

3

2,27

3286

2

Bibliotecar
IA
Sofer
I
Muncitor calificat I

S

5

2.33

3379

M;G

5

1,51

2196

M;G

5

1,51

2196

Muncitor calificat II

M;G

5

1,48

2145

5

Ingrijitor

M;G

5

1,51

2196

6

Paznic pasune, guard

M;G

3

1,36

1970

1

1,23

1787

5
4
3
2
1
0
5
4
3
2

1,65
1,61
1,57
1,49
1,42
1,32
1,46
1,42
1,39
1,32

2390
2333
2275
2161
2055
1912
2115
2064
2014
1912

3
4

7

Agent paza IA

Agent paza I

SECRETAR,
URSACHE ELENA

M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M
M
M
M

REPREZENTANT SEDLEX,
BENDREA ELENA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

H O TARAR E
privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciuluipersoane fizice care nu au incheiat contract de prcstare a serviciului cu operatorul de
salubrizare
Consiliul Local al comunei Baltatesti, Judetul Neamt;
Avand in vedere :
- Expunerea de motive nr. 2524/14.07.2017 a Primarului comunei Baltatesti;
- Raportul de specialitate nr. 22525/14.07.2017 al Biroului contabilitate, financiar,
impozite si taxe locale;
- prevederile art.26 alin (1) lit. «c», alin (2) si alin (3) din Legea nr. 101/2006 a
serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
- prevederile art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul prevederilor art.36 alin (1) si (2) lit. « d », alin (6) lit. « a » pct. 14 si
art.45 alin. (2) lit. «c» din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE
Art.l. - Se aproba taxa speciala de salubrizare pentru utilizatorii
serviciului-persoane fizice care nu au incheiat contract de prestare a serviciului cu
operatorul de salubrizare.
Art.2. Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice este de 7
lei/persoana/luna.
Art.3. (1) Se aproba Regulamentul privind taxa speciala de salubrizare pentru
utilizatorii serviciului-persoane fizice care nu au incheiat contract de prestare a
serviciului cu operatorul de salubrizare, prezentat in Anexa, care face parte integranta
din prezenta hotarare.
(2) Urmarirea, incasarea si executarea silita precum si utilizarea sumelor
incasate se realizeaza conform regulamentului anexat si prevederilor Legii nr.207/2015
privind Codul de procedura fiscala.
Art.4.- Biroul contabilitate, financiar, impozite si taxe locale si Compartimentul Politiei
locale va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. .
Art.5. (1) Prezenta hotarare se transmite institutiilor si persoanelor interesate si se
aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei Baltatesti .
PRESEDINTE DE SEDINTA,

CIUDIN VASILE

Nr.45
Din 20.07.2017

Contrasemneaza,
Secretar,Ursache Elena
Total consilieri locali :13
Prezenti:12
Pentru:12
Impotriva:Abtineri:-

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

H OT A R A R E
privind revocarea Hotararii Consiliului Local
nr.26/27.04.2017
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.2526/14.07.2017 a primarului comunei Baltatesti, judetul
Neamt;
- referatul de specialitate nr.2527/14.07.2017, precum si adresa inaintata de ADI
ECONEAMT nr.307/13.07.2017.
- prevederile OUG nr.48/2014, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- Hotararea Consiliului Local nr.26/27.04.2017 prin care au fost introduse tarifele
majorate ca urmare a aplicării taxei de depozitare stabilită prin OUG nr.196/2005 privind fondul
de mediu în cuantum de 80 lei/tona fără TVA.
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.
In temeiul dispozitiilor art.36, alin.(1) si ale art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001,
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
HOTARASTE:

Art.1. – (1) Se aproba revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.26/27.04.2017, privind
introducerea tarifelor majorate ca urmare a aplicarii taxei de depozitare.
(2) Incepand cu luna iulie 2017 se revine la tarifele initiale din contractul cadru
aprobate prin HCL nr.70/21.12.2016.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
viceprimarul comunei Baltatesti
Art.3. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CIUDIN VASILE

Nr.46
Din 20.07.2017

Contrasemneaza,
Secretar,Ursache Elena
Total consilieri locali :13
Prezenti:12
Pentru:12
Impotriva:Abtineri:-

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea indemnizației de ședință
pentru membrii Consiliului Local Bălțătești
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand referatul de specialitate intocmit de secretarul comunei, referat inregistrat la
nr.2529/14.07.2017.
Analizand „Expunerea de motive” intocmita de primarul comunei, inregistrata la
nr.2528/14.07.2017.
Avand in vedere prevederile:
- art.40 din Legea-cadru nr.153/28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice;
- art.65 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.35/2002, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art.34 alin.(1) și (3) din Legea nr.393/2004, privind Statutul aleșilor locali, cu
modificările și completările ulterioare;
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.(9), art.45.alin.(1) si art.51 alin.(5) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- (1) Stabilește, începând cu data de 01.07.2017 indemnizația lunară de ședință de
care beneficiază consilierii locali, pentru participarea la numărul maxim de ședințe, în cuantum
de 7 % din indemnizatia lunară a primarului.
(2) Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația potrivit alin.
(1) este de o ședință de consiliu și 1-2 ședințe de comisii de specialitate pe lună
Art.2. – Compartimentul contabilitate va duce la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.
Art.3. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,

CIUDIN VASILE
CONTRASEMNEAZA,

NR.47

Secretar,
Ursache Elena

DIN 20.07.2017

Total consilieri locali :13
Prezenti:12
Pentru:-12
Impotriva:Abtineri:-

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului de evaluare a capacitatii de aparare
impotriva incendiilor pe semestrul I al anului 2017
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand referatul intocmit de d-l Cretu Cristian-Constantin, sef Serviciu Voluntar
pentru Situatii de Urgenta.
Analizand „Expunerea de motive” intocmita de primarul comunei, inregistrata la
nr.2531/14.07.2017;
Avand in vedere prevederile Legii nr.307/2006, privind apararea impotriva
incendiilor, precum si OMAI nr.163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de aparare
impotriva incendiilor;
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.
În temeiul dispozitiilor art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.8 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 raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe
semestrul I al anului 2017, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.
Art.3. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CIUDIN VASILE

Nr.48
Din 20.07.2017

Contrasemneaza,
Secretar,Ursache Elena
Total consilieri locali :13
Prezenti:12
Pentru:12
Impotriva:Abtineri:-

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind modificarea sumei prevazuta in devizul general
pentru obiectivele de investitii

Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand referatul intocmit de d-na Buraga Maria, referent de specialitate, precum si
expunerea de motive intocmita de d-na Acozmei Emilia, primarul comunei, inregistrate sub
nr.2589/20.07.2017;
Avand in vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „b”, alin.(4), lit.”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 modificarea sumei prevazuta in devizul general pentru obiectivul
de investitie „Modernizare drumuri comunale si satesti, com.Baltatesti, judetul Neamt, in
lungime de 3,56 km,”, in sensul diminuarii valorii finale cu suma de 2.241,31 lei, datorata
actualizarii TVA-ului.
Art.2. – Se aproba modificarea sumei prevazuta in devizul general pentru obiectivul de
investitie „Modernizare drumuri in localitatea Baltatesti, Amenajare si Sistematizare
Verticala, parcare la Scoala cu clasele I-VIII Baltatesti, comuna Baltatesti, jud.Neamt”, in
sensul diminuarii valorii finale cu suma de 1.872,95 lei, datorata actualizarii TVA-ului.
Art.3. – Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
Art.4. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CIUDIN VASILE
CONTRASEMNEAZA,

Nr.49
Din 20.07.2017

SECRETAR,
Total consilieri locali :13
Prezenti:12
Pentru:12
Impotriva:Abtineri:-

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind modificare suma cofinantare de la bugetul local
pentru obiectivul de investitii

Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand referatul intocmit de d-na Buraga Maria, responsabil urmbanism, precum si
expunerea de motive intocmita de d-na Acozmei Emilia, primarul comunei;
inregistrate sub nr.2590/20.07.2017.
Avand in vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „b”, alin.(4), lit.”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 modificarea sumei din devizul general privind cofinantarea de la
bugetul local pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri in localitatea Baltatesti,
amenajare si sistematizare verticala, parcare la Scoala cu clasele I-VIII Baltatesti,
com.Baltatesti, jud.Neamt”, in sensul diminuarii valorii finale aceasta fiind de 21.675 lei.
Art.2. – Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
Art.3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CIUDIN VASILE
Nr.50
Din 20.07.2017

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Total consilieri locali :13
Prezenti:12
Pentru:12

Impotriva:Abtineri:-

