ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
HOTARARE
privind aprobarea retelei scolare ce va functiona
in comuna Baltatesti in anul scolar 2017-2018
Consiliul local al comunei Baltatesti, judetul Neamt ;
Vazand expunerea de motive intocmita de d-l Ursache Radu-Viorel, primarul comunei, inregistrata sub
nr.118/16.01.2017 si adresa nr.3125/12.12.2016 inaintata de Scoala Gimnaziala comuna Baltatesti prin care se
solicita aprobare pentru reteaua scolara ce va functiona in anul scolar 2017-2018.
Avand in vedere prevederile art.19, alin.(4) si art.61 alin.(2) din Legea nr.1/2011, Legea educatiei
nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand seama de avizul conform acordat de Inspectoratul Scolar al Judetului Neamt prin adresa
nr.32/04.01.2017 privind organizarea retelei scolare din comuna Baltatesti.
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.
In temeiul art.36, alin.(2), lit.”d”, ale alin.(6), lit.”a” punctul 1 precum si art. 45, alin.(1) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :
Art.1. – Se aproba reteaua scolara ce va functiona in comuna Baltatesti in anul scolar
2017-2018, dupa cum urmeaza:
I.
Şcoala cu personalitate juridică

Unitatea de învăţământ pentru
învăţământ gimnazial
Numele
Denumirea localității
Nivel şcolarizat
Adresa
II.

Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială, comuna Baltatesti
Comuna Bălțătești
PRE, PRI, GIM
Strada Slt. Mihail Oprea, nr. 401, comuna Bălțătești

Structuri arondate

Unitatea de învăţământ
cu personalitate juridică (PJ)
Denumirea unității de învățământ arondate (AR)
Nivelul şcolarizat
Adresa

Şcoala Gimnazială, comuna Bălțătești
Şcoala Gimnazială, sat Valea Seacă
PRE, PRI, GIM
Sat Valea Seacă, nr.212, comuna
Bălțătești

Art. 2 – Secretarul comunei Baltatesti va comunica autoritatilor si persoanelor interesate
prezenta hotarare .
PRESEDINTE DE SEDINTA ,
PLATON MIHAI-GIANI
Nr.2
CONTRASEMNEAZA,
DIN 20.01.2017
SECRETAR,
Total consilieri locali :13
Prezenti:12
Pentru:12
Impotriva:Abtineri:-

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI
HOTĂRÂRE
privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bălțătești
Consiliul Local al comunei Bălțătești, judeţul Neamţ;
Având în vedere :
-Expunerea de motive a Primarului comunei Bălțătești nr. /17.01.2017;
- Raportul de specialitate, întocmit de secretarul comunei Bălțătești;
- prevederile art. III al O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 107, alin. (2), lit. b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.
În temeiul art. 36, alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), art. 45, alin. (1) şi ale art. 115, alin. (1),
litera „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie vacante, de consilier
juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Bălțătești, în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I,
grad profesional debutant.
Art. 2 Se aprobă modificarea statului de funcţii, potrivit anexei nr.1, la prezenta hotărâre,
parte integrantă a acesteia.
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor
interesate.
Presedinte de sedintă:
PLATON MIHAI-GIANI
Nr.3
Din 20.01.2017

Contrasemnează,
Secretar,
ELENA URSACHE
Total consilieri locali : 13
Prezenti : 12
Pentru :12
Împotrivă:Abtineri :-

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

H O TARAR E
privind modificarea Planului de ocupare a functiilor
publice pentru anul 2017

Consiliul Local al

comunei Baltatesti, judetul Neamt;

Vazand referatul de specialitate intocmit de d-na Ursache Elena, secretarul comunei.
Analizand Expunerea de motive intocmita de primarul comunei Mihaila
Ioan-Gheorghe, inregistrata la nr. 121/16.01.2017.
Avand in vedere prevederile art.23 din Legea nr.188/1999, republicata, privind Statutul
functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr.7660/2006 , privind
aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, Hotararea
Consiliului Local nr.54/27.10.2016, privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice
pentru anul 2017.
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.
In temeiul dipozitiilor art.36 alin.(2) 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 modificarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul
2017, pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Baltatesti, aprobat prin HCL
nr.54/27.10.2016, prezentat in anexa nr.1 la prezenta hotarare.
Art.3.- Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarare.
Art.4. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
PLATON MIHAI-GIANI
Nr.4
CONTRASEMNEAZA,
Din 20.01.2017
SECRETAR, Ursache Elena
Total consilieri locali :13
Prezenti:12
Pentru:12
Impotriva:Abtineri:-

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI
H OT Ă R Â R E

privind actualizarea componentei Structurii comunitare consultative
in domeniul asistentei sociale și protecția copilului din cadrul comunei Bălțătești
Consiliul Local al comunei Bălțătești, județul Neamț;
Analizând expunerea de motive nr.123/16.01.2017 a primarului comunei Bălțătești, județul Neamț și
referatul de specialitate nr.124/16.01.2017.
Având in vedere prevederile art.113 si art.114 din Legea nr.272/2004, privind protectia si promovarea
drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul dispozițiilor art.36, alin.(7), lit. «b», alin.(6), lit.a), pct.2 si ale art.45, alin.(1) din Legea
nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – (1) Se actualizeaza componenta Structurii comunitare consultative in domeniul asistenței
sociale și protecției copilului din cadrul comunei Baltatesti, avand următoarea componență :
- Președinte – viceprimarul comunei – Platon Mihai-Giani
- Membri – consilier asistență socială – Mihuț Nicolae-Ciprian
- medic familie – dr.Lapteș Dan
- directorul Școlii Bălțătești- Ghiorghiu Cătălina-Elena
- șeful Postului de Poliție – Grigoraș Ion
- preot Parohia sat Valea Arini – Bizubac Panfil-Maricel
- preot Parohia sat Baltatesti- Anghel Mihai
- preot Parohia sat Baltatesti – Duma Ionuț
- preot Parohia sat Valea Seacă – Iliescu Neculai
- consilier local - Anghel Mariana
Art.2. – Rolul acestei structuri este de a soluționa unele cazuri concrete, cât și de a răspunde nevoilor
globale ale colectivității în procesul de identificare a nevoilor comunității și de soluționare la nivel local a
problemelor sociale care privesc copiii, asigurând prevenirea separării copilului de părinți, precum și protecția
specială a c opilului lipsit temporar sau definitiv de îngrijirea părinților săi.
Art.3.- Primarul comunei Bălțătești, prin aparatul de specialitate, va asigura aducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autorităților si persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
PLATON MIHAI-GIANI
Nr.5
DIN 20.01.2017

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

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTARARE
pentru aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local
pentru repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de ajutor social
Consiliul local al comunei Baltatesti, judetul Neamt ;
Vazand expunerea de motive a primarului comunei Baltatesti inregistrata sub
nr.125/16.01.2017, precum si referatul de specialitate inregistrat sub nr.126/16.01.2017.
Avand in vedere prevederile art.6, alin.(7) si (8) din Legea nr.416/2001, privind venitul
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand act de raportul de avizare al comisiei de specialitate;
In temeiul art.36 alin.(2), lit.”b” 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 Planul de lucrari si actiuni de interes local pe anul 2017, pentru
repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de ajutor social, prevazut in anexa la prezenta
hotarare
Art.2. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.
Art.3 – Secretarul comunei Baltatesti va asigura publicarea si comunicarea prezentei
hotarari institutiilor si persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
PLATON MIHAI-GIANI

Nr.6
DIN 20.01.2017

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

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

H O TARAR E
privind aprobarea taxei de salubrizare pentru persoanele
fizice si juridice din comuna Baltatesti
Consiliul local al comunei Baltatesti, judetul Neamt ;
Vazand referatul intocmit de d-l viceprimar Platon Mihai-Giani inregistrat la nr.128/16.01.2017 si
“Expunerea de motive” intocmita de primarul comunei, inregistrata la nr.127/16.01.2017.
Avand in vedere prevederile:
- Legii nr.101/2006, a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- art.484 din Legea nr.227/ 2015, privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.30 din legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinului nr.109/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor
In temeiul art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6) lit.”a, pct.14 “ si art. 45, alin.(2) din Legea nr.215/2001,
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :
Art. 1 – (1) Se aproba taxa pentru activitatile de colectare, transport si depozitare a deseurilor,
prestate de operatorul acestor servicii publice, pentru persoanele fizice din comuna Baltatesti, astfel:
- 3,50 lei/luna pentru o singura persoana:
- 7 lei/luna pentru fiecare familie formata din 2 persoane
- 10 lei/luna pentru fiecare familie formata din 3 persoane
- 11 lei/luna pentru fiecare familie formata din 4 si mai mult de 4 persoane
(2) – Se aproba taxa de salubrizare pentru persoanele juridice din comuna Baltatesti, astfel:
- pentru pubele de 120 l – 8 lei/luna
- pentru pubele de 240 l – 10 lei/luna
- pentru europubele de 1100 l – 60 lei/luna
Art.2. – Taxele prevazute la art.1 intra in vigoare incepand cu luna ianuarie 2017 si
vor fi achitate la Primaria comunei Baltatesti.
Art.3. - Primarul comunei, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei hotarari.
Art.4. – Se abroha HCL nr.61/17.12.2010 si HCL nr.2/20.01.2010.
Art.5 – Secretarul comunei Baltatesti va comunica autoritatilor si persoanelor interesate prezenta
hotarare .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
PLATON MIHAI-GIANI

Nr.7
Din 20.01.2017

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

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “MODERNIZARE DRUMURI
DE INTERES LOCAL IN COMUNA BALTATESTI, JUDETUL NEAMT”
Consiliul local al comunei Bălțătești, județul Neamț;
Avand în vedere:
 Expunerea de motive a primarului comunei Baltatesti, județul Neamt, înregistrată sub nr.129/16.01.2017
 Referatulcompartimentului de specialitate din cadrul Primariei Baltatesti, județul Neamt nr.130/16.01.2017;
 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Luând act de raportul de avizare al comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „b”, alin.(4), lit.”e” si „f”, alin.(6), lit.”a” pct.2,4,14 si art.45, alin.
(2) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.-Se aprobă Documentatia Tehnica a proiectului «MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL IN COMUNA BALTATESTI, JUDETUL NEAMT»
Art.2. – Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei « MODERNIZARE DRUMURI DE
INTERES LOCAL IN COMUNA BALTATESTI, JUDETUL NEAMT», precizati in documentatia tehnica.
Art.3. – Valoarea totala a investitiei este de 6.761.086 lei inclusiv TVA, din care :
- Buget de stat : 6.448.967 lei inclusiv TVA 19%
- Buget local : 312.119 lei inclusiv TVA 19%.
Art.4.- Se aproba cofinantarea din bugetul local in suma totala de 312.119 lei inclusiv TVA.
Art. 5.- Proiectul se va depune spre finantare la MDRAP prin Programul National de Dezvoltare
locala.
Art.6. - Se numeste reprezentantul legal al proiectului, domnul Ursache Radu-Viorel, primarul comunei
Baltatesti, judetul Neamt.
Art.7.- Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei
Baltatesti, județul Neamt.
Art.8.-Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PLATON MIHAI-GIANI
Nr.8
Din 20.01.2017

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

