ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTARARE
privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand expunerea de motive intocmita de primarul comunei d-na Acozmei Emilia,
inregistrata la nr.605/09.02.2018;
Examinand referatul intocmit de d-na Petrescu Maria, sef Birou contabilitate financiar,
impozite si taxe, inregistrat sub nr.606/09.02.2018;
Avand in vedere prevederile Legii nr.2/2018, Legea bugetului de stat pe anul 2018 si
art.19, 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.
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, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018, conform Anexei
nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.- Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe sectiuni pentru anul 2018,
conform Anexei nr.2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. – Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2018 , conform Anexei
nr.3 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4. – Se aproba Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
pe anul 2018, conform Anexei nr.4 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.
Art.6. – Secretarul comunei transmite prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor
interesate.

NR.5
DIN 15.02.2018

PRESEDINTE DE SEDINTA,
URSU VASILE
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 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.607/09.02.2018, 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,
URSU VASILE
Nr.6
Din 15.02.2018

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

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare
impotriva incendiilor pe anul 2017
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand referatul de specialitate intocmit de d-l Cretu Cristian-Constantin, sef Serviciu
Voluntar pentru Situatii de Urgenta, referat inregistrat la nr.610/09.02.2018.
Analizand „Expunerea de motive” intocmita de primarul comunei, inregistrata la
nr.609/09.02.2018.
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 anul 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,
URSU VASILE
CONTRASEMNEAZA,

NR.7
DIN 15.12.2018

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

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor
al comunei Baltatesti pentru anul 2018
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand referatul de specialitate intocmit de d-l Cretu Cristian-Constantin, sef Serviciu
Voluntar pentru Situatii de Urgenta, referat inregistrat la nr.612/09.02.2018.
Analizand „Expunerea de motive” intocmita de primarul comunei, inregistrata la
nr.611/09.02.2018.
Avand in vedere prevederile art.4 , art.13 si art.14 din Legea nr.307/2006, privind
apararea impotriva incendiilor, a Legii nr.481/2004 privind protectia civila, modificata si
completata, precum si OUG nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor
de Urgenta;
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 Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Baltatesti
pentru anul 2018, prevazut in anexa 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,
URSU VASILE
CONTRASEMNEAZA,

NR.8
DIN 15.02.2018

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BĂLȚĂTEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr.9 din 15.02.2018
privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUA NEAMŢ”

Consiliul local al comunei Bălțătești;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioar
Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hot
Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu o
de activitate serviciile de utilităţi publice, modificată prin H.G. nr.742/2014;
Examinând expunerea de motive nr.657/14.02.2018 a primarului comunei Bălțătești;
Văzând raportul de specialitate nr.658/14.02.2018 al compartimentul de specialitate, H.C.L. al Comunei Bozieni nr.5 / 31.01.
precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
In temeiul dispoziţiilor art.11-13, art.36, alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c, ale art. 45, precum si ale art.115, alin1, lit.b din Leg
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se aprobă aderarea comunei Bozieni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
(2) Se aproba majorarea patrimoniului initial al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT , la suma de 2
lei.

Art.2: Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat
Hotararea Consiliului Local nr.65/31.10.2007 privind participarea comunei Băl țăte ști la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT
modificarile si completarile ulterioare,conform Actului Aditional prevazut in anexa nr.1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hota
Consiliului Local nr.65/31.10.2007 privind participarea Comunei Băl țăte ști la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu modifica
completarile ulterioare, conform Actului Aditional prevazut in anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Băl țăte ști în Adunarea Generala a Asociaţ
Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asoc
de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art.2 si 3 din prezenta hotărâre.
Art.5: Se împuterniceşte Dl. Platon Mihai-Giani,viceprimarul comunei, reprezentant al comunei Băl țăte ști, cetăţean român, năs
data de 21.06.1968 la com.Bălțătești, domiciliat în com.Băl țăte ști, posesor al C.I. seria NT, nr. 645863, eliberată de SPCLEP Tg.Nea
data de 19.06.2012, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Băl țăte ști, Actele Adiţionale prevazute in anexa 1 si 2.
Art.6: Se imputerniceşte Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să înregistreze modificăr
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ.
Art.7: Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,
URSU VASILE
SECRETARUL LOCALITĂŢII
CONTRASEMNEAZĂ,
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13
Impotriva:Abtineri:-

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizării investiției „Construire Dispensar Uman în comuna
Bălțătești, județul Neamț”

Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand referatul intocmit de d- na Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism si
amenajarea teritoriului inregistrat la nr.681/15.12.2018, precum si expunerea de motive
intocmita de primarul comunei, inregistrata sub nr.680/15.12.2018.
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. „d”, alin.(6) lit.a pct.3 si art.45, alin.(1) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă realizarea investiției „Construire Dispensar Uman în
comuna Bălțătești, județul Neamț” , care este necesară și oportună.
Art.2. - Se aproba alocarea din bugetul local a sumei de 70.000 lei necesară pentru
demararea procedurii de întocmire a temei de proiectare, deviz general, studiu de fezabilitate,
documentații necesare obținerii avizelor conform certificatului de urbanism.
Art.3. – Primarul comunei este imputernicit în numele si pentru comuna
Bălțătești să înceapă demersurile legale pentru demararea procedurii necesare realizării
investiției.
Art.4. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
URSU VASILE
Nr.10
Din 15.02.2018

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

