ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea sumelor necesare realizării investiției „Modernizare drumuri de interes local
în comuna Bălțătești, județul Neamț”
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand referatul intocmit de d- na Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism și
amenajarea teritoriului înregistrat sub nr.2931/18.08.2017 , precum si expunerea de motive
intocmita de primarul comunei, înregistrată la nr.2930/18.08.2017.
Avand in vedere prevederile Legii 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” si art.45, alin.(2) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aproba alocarea din bugetul local a sumei de 71.500 lei la care se
adaugă TVA , pentru realizarea studiilor(topo, geotehnic, expertiză) și a studiului de
fezabilitate necesare realizării investiției „Modernizare drumuri de interes local în comuna
Bălțătești, județul Neamț” finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020,
drumuri comunale prevăzute in anexa parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. – Primarul comunei și Biroul contabilitate vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari
Art.3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CIUDIN VASILE
Nr.52
Din 23.08.2017

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

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea sumelor necesare reproiectării investiției „Modernizare drumuri in
localitatea Baltatesti, amenajare si sistematizare verticala, parcare la Scoala cu clasele I-VIII
Baltatesti, com.Baltatesti, jud.Neamt”
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand referatul intocmit de d- na Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism și
amenajarea teritoriului înregistrat sub nr.2933/18.08.2017 , precum si expunerea de motive
intocmita de primarul comunei, înregistrată la nr.2932/18.08.2017.
Avand in vedere prevederile Legii 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” si art.45, alin.(2) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aproba alocarea sumei totale de 8.568 lei din bugetul local pentru
reproiectării obiectivului de investiție „Modernizare drumuri in localitatea Baltatesti,
amenajare si sistematizare verticala, parcare la Scoala cu clasele I-VIII Baltatesti,
com.Baltatesti, jud.Neamt
Art.2. –Primarul comunei și Biroul contabilitate vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari
Art.3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CIUDIN VASILE
Nr.53
Din 23.08.2017

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

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordarii lemn brad
Parohiei Valea Seacă
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Analizand Expunerea de motive intocmita de primarul comunei, inregistrata la
nr.2934/18.08.2017, precum și referatul de specialitate întocmit de d-l Axinia Ioan-Florin,
referent cadastru în cadrul Compartimentului agricol.
Având în vedere prevederile art.36, alin.(2) lit.c din Legea nr.215/2001, Legea
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aproba acordarea cu titlu gratuit a cantitatii de 30 m.c lemn brad de pe
terenul ce aparține domeniului privat al comunei Bălțătești(pășune împădurită), Parohiei din
satul Valea Seacă, necesar pentru finalizarea acoperișului bisericii.
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,
CIUDIN VASILE
Nr.54
Din 23.08.2017

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

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

H O TARAR E
privind aprobarea “Programului de aprovizionare a populației cu principalele produse
alimentare și nealimentare raționalizate în caz de mobilizare și război”
Consiliul local al comunei Baltatesti, judetul Neamt ;
Vazand “referatul de specialitate” , intocmit de secretarul comunei inregistrat la
nr.2936/18.08.2017 si “Expunerea de motive” intocmita de primarul comunei, inregistrata la
nr.2935/18.08.2017.
Avand in vedere prevederile:
- art.47, litera “d”din Legea nr.477/2003, privind pregătirea economiei naționale și a
teritoriului pentru apărare.
Luand act de raportul de avizare al comisiilor de specialitate.
In temeiul art.36, alin.(1) și alin.(9), precum si ale 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 “Programul de aprovizionare a populației cu principalele
produse alimentare și nealimentare raționalizate în caz de mobilizare și război”, conform
anexei la prezenta hotărâre.
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 ,
CIUDIN VASILE
Nr.55
DIN 23.08.2017

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR, URSACHE ELENA
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