ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

H OT A R A R E
privind alocarea sumelor necesare organizării manifestării cultural artistice
„ BĂLȚĂTEȘTI – OAZA DE SĂNĂTATE ȘI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ – EDIȚIA a II-a”
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.3217 /11.09.2017 a primarului comunei Baltatesti, judetul Neamt;
- referatul de specialitate intocmit de d-na Petrescu Maria, șef bioru contabilitate inregistrat sub
nr.3218/11.09.2017;
- prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.36, alin.(2), lit. «e», alin.(7), lit.c si ale art.45, alin.(2), lit. din Legea
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
HOTARASTE:
Art.1. – (1) Se aprobă organizarea manifestării cultural artistice « BĂLȚĂTEȘTI – OAZĂ DE
SĂNĂTATE ȘI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ – EDIȚIA a II-a”în data de 17.09.2017, care se va desfășura pe
islazul Făgețel.
Art.2.- Se aprobă încheierea Contractului pentru realizarea evenimentului cultural, între Centrul
pentru Cultură și Arte « CARMEN SAECULARE » Neamț în calitate de Organizator-Prestatator și Comuna
Bălțătești în calitate de Organizator-Beneficiar, prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3. – Se imputerniceste primarul comunei, d-na Acozmei Emilia să semneze contractul pentru
realizarea evenimentului cultural, in numele Comunei Bălțătești.
Art.4 – Se aprobă alocarea din bugetul local a următoarelor sume :
- 10.000 lei va fi transferată la Centrul pentru Cultură și Arte « Carmen
Saeculare » Neamt – pentru organizare eveniment
- 10.000 lei – va fi la dispoziția beneficiarului pentru alte cheltuieli
ocazionate de organizarea evenimentului
Art.5. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei
Baltatesti.
Art.6. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CIUDIN VASILE
Nr.56
Contrasemneaza,
Din 12.09.2017
Secretar,Ursache Elena
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13
Impotriva:-

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind desemnare consilieri pentru Consiliul de Administratie al Scolii
Gimnaziale Baltatesti si pentru Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii in Invatamant
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Analizand expunerea de motive intocmita de primarul comunei, inregistrata la
nr.3147/11.09.2017 si referatul de specialitate intocmit de secretarul comunei.
Avand in vedere prevederile:
- art.96, alin.(2) din Legea nr.1/2011, legea educatiei nationale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordinului Ministerului Educatiei Nationale nr.4619/2014, pentru aprobarea
Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar, cu modficarile si completarile ulterioare;
- art.11 alin.(1) si alin.(4) lit.”e” din OUG nr.75/ 2005, privind asigurarea calităţii
educaţiei;
În temeiul dispozitiilor art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.1 si ale art.45
alin.(1) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE

Art.1 – Se desemnează din partea Consiliului local Bălțătești ca membri in Consiliul
de Administrație al Școlii Gimnaziale, comuna Bălțătești, pentru anul școlar 2017-2018,
următorii consilieri locali:
- Vițelaru Mihai
- Asandei Ioan
Art.2. - Se desemneaza d-na consilier Anghel Mariana , reprezentant al Consiliului
local Baltatesti in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii in invatamant(comisia C.E.A.C),
pentru anul scolar 2017-2018.
Art.3. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.
NR.57
Din 12.09.2017

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CIUDIN VASILE

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

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTĂRÂREA
nr.58 din 12.09.2017.
privind aprobarea valorii de investitie si a solicitarii scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA-IFN, in
vederea obtinerii avansului necesar in vederea implementarii proiectului „Infiintare retea de canalizare cu
statie de epurare, satele Baltatesti si Valea Seaca, comuna Baltatesti, judetul Neamt, prin SMs 7.2 – Investitii in
crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
”
a) art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia
României, republicată;
b) art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată
prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) si art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
d) art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administrasiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
si completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finansele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
Tinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 45 alin.
(1) s celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,
luând act de:
a) Expunerea de motive a Primarului Comunie Baltatesti, inregistrata cu Nr.3219 din 11.09.2017 privin
oportunitatea obtinerii unui avans in vederea asigurarii fluxului de numerar necesar implementarii proiectului „Infiintare
retea de canalizare cu statie de epurare, satele Baltatesti si Valea Seaca, comuna Baltatesti, judetul Neamt, prin SMs 7.2
– Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”
b) Referatul de specialitate intocmit de d-na Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes local,
Consiliul Local al Comunei Baltatesti, Judetul Neamt, adoptă prezenta hotărâre.
HOTARESTE
Art. 1. - Se aprobă solicitarea scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA – IFN, in
vederea obtinerii avansului necesar implementarii proiectului de investii intitulat „ Infiintare retea de canalizare cu statie de
epurare, satele Baltatesti si Valea Seaca, comuna Baltatesti, judetul Neamt, prin SMs 7.2 – Investitii in crearea si
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” - PNDR 2014-2020, conform Contract de finantare nr.
C0720AN00011612900294 din 07.09.2017, Act Aditional nr. 1 care are ca obiect modificare art. 4(4), ce va fi redactat de catre AFIR.
Art. 2. – Scrisoarea de garanție din partea FNGCIMM SA – IFN va fi solicitată pentru suma de 2.000.000,00 lei ce
reprezintă 100 % din valoarea avansului de 2.000.000,00 lei aprobat de A.F.I.R , si care nu depaseste 50% din valoarea eligibila
nerambursabila, conform Contractului de finantare nr. C0720AN00011612900294/07.09.2017, Act aditional nr. 1 si a bugetului
proiectului de investiție anexa la contract, cu valabilitate pana in data de 07.09.2020.
Art. 3. - Se aproba valoarea de investitie a proiectului intitulat “ Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare, satele
Baltatestisi Valea Seaca, comuna Baltatesti, judetul Neamt, prin SMs 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza
la scara
mica”, in valoare totala de 5.486.262,06 lei, din care valoare eligibila 4.477.473,85 lei si valoare neeligibila 1.008.788,21 lei,
conform Contractului de finantare nr. C 0720AN00011612900294 din 07.09.2017, Act Aditional nr. 1.
Art. 4. – Se aproba plata comisionului de garantare datorat FNGCIMM SA-IFN, pentru eliberarea scrisorii de garantie
solicitata, in suma de 37.000,00 lei (daca se solicita scrisoarea cu luna septembrie) sau 36.000,00 lei (daca se solicita cu luna
octombrie 2017).
Art. 5 – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Baltatesti, Judetul
Neamt.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Baltatesti, în termenul prevăzut
de lege, primarului Comunei Baltatesti, Judetul Neamt. si prefectului judetului Neasmt si se aduce la cunostintă publică
prin afisarea la sediul primăriei, precum si pe pagina de internet www.primariabaltatesti.ro

L.S.

Presedintele de sedintă,
CIUDIN VASILE

Contrasemnează:
Secretarul C o m u n e i B a l t a t e s t i
URSACHE ELENA

