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.3383/20.09.2017;
Examinand referatul intocmit de d-na Petrescu Maria, șef birou contabilitate, financiar,
impozite și taxe locale, inregistrat sub nr.3384/20.09.2017;
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.

NR.59
DIN. 25.09.2017

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CIUDIN VASILE
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
URSACHE ELENA
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13
Impotriva:-

Abtineri:-

JUDETUL NEAMT
COMUNA BALTATESTI
CONSILIUL LOCAL

H OTARAR E
privind aprobarea valorii de investitie a proiectului „Modernizare drumuri de interes local in comuna
Baltatesti, judetul Neamt”
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Baltatesti, județul Neamt, nr.3385/20.09.2017
- Referatul de specialitate intocmit de d-na Buraga Maria,responsabil tehnic urbanism si amenajarea
teritoriului , nr.3386/20.09.2017;
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cat si a HG 395 din 02 iunie 2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
-

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata prin OG nr.
63/2010;

-

prevederile Contractului de finantare nr. C0720RN00011712900170 din 20.09.2017 pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local in comuna
Baltatesti, judetul Neamt”, incheiat intre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si Primaria
comunei Baltatesti, județul Neamt;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul dispozitiilor art.36, alin.(2) lit.”b” si „d” 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 valoarea de investitie a Proiectului „Modernizare drumuri de interes local in
comuna Baltatesti, judetul Neamt” in valoare de 5.514.485,56 lei .
Art. 2. Primarul si compartimentele de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Art. 3. Secretarul comunei va comunica autoritatilor si persoanelor interesate pezenta hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CIUDIN VASILE
NR.60
DIN25.09.2017

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

JUDETUL NEAMT
COMUNA BALTATESTI
CONSILIUL LOCAL

H OTARAR E
privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea fondului de garantare pentru proiectul
„Modernizare drumuri de interes local in comuna Baltatesti, judetul Neamt”
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Baltatesti, județul Neamt nr.3387/20.09.2017
- Referatul de specialitate intocmit de d-na Buraga Maria,responsabil tehnic urbanism si amenajarea
teritoriului, nr.3388/20.09.2017;
- prevederile OUG nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor
alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural
prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-

prevederile HG nr. 226/2015 pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a
OUG nr. 79/2009;

-

prevederile Contractului de finantare nr. C0720RN00011712900170 din 20.09.2017 pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local in comuna
Baltatesti, judetul Neamt”, incheiat intre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si Primaria
comunei Baltatesti, județul Neamt;

-

prevederile OUG 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul dispozitiilor art.36, alin.(2) lit.”b” si „d” 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 solicitarea scrisorii de garantie bancara din partea Fondului de Garantare a
Creditului Rural IFN SA pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local in comuna Baltatesti,
judetul Neamt” in cuantum de 2.264.961,00 lei, reprezentand 100 % din valoarea avansului de 2.264.961,00
lei.
Art. 2. Perioada de valabilitate a scrisorii de garantie este de __36___luni.
Art.3. Primarul si compartimentele de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Art. 4. Secretarul comunei va comunica autoritatilor si persoanelor interesate pezenta hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CIUDIN VASILE
NR.61
DIN 25.09.2017

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

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTARARE
privind incheierea unui act aditional
la contractul de concesiune nr.2231/28.08.2002
Consiliul local al comunei Baltatesti, judetul Neamt ;
Vazand referatul de specialitate inregistrat la nr.3390/20.09.2017 precum si expunerea
de motive intocmita de primarul comunei , inregistrata sub nr.3389/20.09.2017.
Avand in vedere prevederile OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publica, precum si HG nr.168/14.02.2007, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.
In temeiul art.36, alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”a” precum si art. 45, alin.(3) din Legea
nr.215/2001, Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTARASTE :
Art. 1. – Se aproba incheierea Actului aditional nr.1 la contractul de concesiune
nr.2231/28.08.2002, in sensul modificării suprafetei terenului concesionat , act aditional
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 comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare .
PRESEDINTE DE SEDINTE,
CIUDIN VASILE
Nr.62
Din 25.09.2017

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,Ursache Elena

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

Abtineri

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

H OT A R A R E
pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.74/18.12.2015
privind aprobarea inventarului bunurilor reevaluate din domeniul public si privat al comunei
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Analizand expunerea de motive a primarului comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand referatul intocmit de d-na Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism si
amenajarea teritoriului, referat inregistrat la nr.3392/20.09.2017;
Avand in vedere prevederile:
- Legii nr.213/17.11.1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Hotararea Consiliului Local nr. 74/18.12.2015, privind aprobarea inventarului
bunurilor reevaluate din domeniul public si privat al comunei
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.
In temeiul dispozitiilor art.36, alin.(2), lit. «c » si ale art.45, alin.(3) din Legea
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
HOTARASTE:
Art.1. – Se aprobă modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al

comunei Bălțătești, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.74/18.12.2015, la CAP.I Căi de
comunicații- Drumuri comunale, vicinale și străzile , după cum urmează:
a) la poziția 7 – Rețea de drumuri vicinale – coloana 3 va avea următorul cuprins:
21,212km
b) se completează cu pozițiile de la 16 până la 32, conform anexei la prezenta.
Art.2. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA ,
CIUDIN VASILE
Nr.63
DIN 25.09.2017

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

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTARARE
pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.44/20.07.2017 privind stabilirea salariilor
pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Baltatesti
Consiliul Local al

comunei Baltatesti, judetul Neamt;

Examinand expunerea de motive intocmita de primarul comunei , inregistrata la
nr.3393/20.09.2017, precum și referatul de specialitate intocmit de d-na Ursache Elena,
secretarul comunei.
Avand in vedere :
- Adresa inaintata de Institutia Prefectului – judetul Neamt nr.10204/30.08.2017;
- Hotararea Consiliului Local nr.44/20.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru
functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Baltatesti
- prevederile Legii-cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul dipozitiilor art. 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 anexei la Hotararea Consiliului Local nr.44/20.07.2017
privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Baltatesti, in sesnsul eliminarii pozitiei nr.2 de la lit.B)Salarizare personal contractual/functii contractual de esecutie, referitoare la salarizarea
bibliotecarului IA.
Art.2. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTE,
CIUDIN VASILE
Nr.64
Din 25.09.2017

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
URSACHE ELENA

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

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea sumei necesară realizării investiției „Rest de executat-Modernizare drumuri
în localitatea Bălțătești, amenajare și sistematizare Verticală, parcare la Scoala cu clasele I-VIII
Bălțătești, com.Bălțătești, jud.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.3396/20.09.2017 , precum si expunerea de motive
intocmita de primarul comunei, înregistrată la nr.3395/20.09.2017.
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
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 suma de 279.105 lei necesară realizării investiției „Rest de
executat-Modernizare drumuri în localitatea Bălțătești, Amenajare și Sistematizare Verticală,
parcare la Scoala cu clasele I-VIII Bălțătești, com.Bălțătești, jud.Neamț”, conform devizului
general anexat.
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.65

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,

DIN 25.09.2017
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:
Impotriva:
Abtineri:

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind asigurarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat
prin PNDL pentru realizarea obiectivului de investitii
„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BALTATESTI, JUDETUL
NEAMT”
Consiliul Local al Comunei Baltatesti, județul Neamt;
Având în vedere:
- Referatul inregistrat cu nr.3444/25.09.2017 intocmit de Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Baltatesti, Judetul Neamt;
- Expunerea de motive a primarului Comunei Baltatesti, Judetul Neamt, inregistrata la nr.3443din 25.09.2017 prin care
propune asigurarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL, aferente
investitiei „Modernizare drumuri de interes local in Comuna Baltatesti , Judetul Neamt”
- Prevederile art.1, alin(2), ale art. 2, lit.a), ale art.5 si 6 , ale art.7, alin (1), lit e), ale art. 8 si 9, alin (1) si (3), pct.1 si ale art. 11
din OUG nr. 28/10.04.2013 pentru aprobarea Programului National de dezvoltare locala, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Prevederile art. 4 si 5 , lit e), ale art. 6 alin (4), ale art. 9, alin (1), ale art. 10, alin (1), (3), (4), (5), (8), (9) si (10) din Ordinul
M.D.R.A.P. nr. 1851/08.05.2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 20, alin (1), lit. I) si j), ale art. 25, lit f) si g) Legea 273/29.06.2006 privind finantele publice locale , cu
completarile si modificarile ulterioare;
- Prevederile art. 3, alin. (4) din legea 213/1998, precum s prevederile pct. III.1. din Anexa la Legea 213/17.11.1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), ale art. 39, alin (4), ale art.45, alin. (2) si ale art. 115, alin(1),
lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă valoarea totala a obiectivului de investitii „Modernizare drumuri de interes local in Comuna Baltatesti , Judetul
Neamt” in suma de 6.761.086,00 lei, inclusiv T.V.A., din care:
- Buget de stat: 6.448.967,00 lei inclusiv T.V.A. 19%
- Buget local: 312.119,00 lei inclusiv T.V.A. 19%
Art. 2 . Se angajeaza Consilul Local al Comunei Baltatesti sa asigure finantarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se
finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL in suma de 312.119,00 lei inclusiv TVA;
Art.3. Primarul Comunei Baltatesti si contabilul din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor aduce la indeplinire
prezenta hotarare;
Art.4. Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CIUDIN VASILE
NR.66
DIN 25.09.2017

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL COMUNEI
URSACH ELENA

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

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii
„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BALTATESTI ,
JUDETUL NEAMT”
Consiliul Local al Comunei Baltatesti, județul Neamt;
Având în vedere:
- Referatul inregistrat cu nr.3442/25.09.2017. intocmit de Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei Baltatesti, Judetul Neamt;
- Expunerea de motive a primarului Comunei Baltatesti, Judetul Neamt, inregistrata la nr.3441din 25.09.2017. prin care
propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei „Modernizare drumuri de interes local in Comuna
Baltatesti , Judetul Neamt”
- Prevederile art.1, alin(2), ale art. 2, lit.a), ale art.5 si 6 , ale art.7, alin (1), lit e), ale art. 8 si 9, alin (1) si (3), pct.1 si ale art. 11
din OUG nr. 28/10.04.2013 pentru aprobarea Programului National de dezvoltare locala, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Prevederile art. 4 si 5 , lit e), ale art. 6 alin (4), ale art. 9, alin (1), ale art. 10, alin (1), (3), (4), (5), (8), (9) si (10) din Ordinul
M.D.R.A.P. nr. 1851/08.05.2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 20, alin (1), lit. I) si j), ale art. 25, lit f) si g) Legea 273/29.06.2006 privind finantele publice locale , cu
completarile si modificarile ulterioare;
- Prevederile art. 3, alin. (4) din legea 213/1998, precum s prevederile pct. III.1. din Anexa la Legea 213/17.11.1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit. B) si alin. (4), lit. D), ale art. 39, alin (4), ale art.45, alin. (2), ale art. 48, alin (2)
si ale art. 115, alin(1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba Documentatia Tehnica a proiectului „Modernizare drumuri de interes local in Comuna
Baltatesti , Judetul Neamt”;
Art. 2. Se aproba devizul general privind cheltuielile necesare realizarii investitiei, conform anexei care face
parte integranta din prezenta hotarare;
Art. 3. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri de
interes local in Comuna Baltatesti , Judetul Neamt” astfel:

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI

Valoare totala
(fara TVA)
lei
euro
5.690.991,6
8
1.237.602,57

TVA
lei
1.070.094,3
2

Valoare
(inclusiv TVA)
lei
euro
6.761.086,0
0
1.470.312,72

Din care C+M

5.083.300,0
0

1.105.449,72

965.827,00

6.049.127,0
0

1.315.485,17

Indicatori tehnici cantitativi:





Lungimea totala a drumurilor de interes local: 5,90 km ;
Suprafata totala ampriza drum: 32.851 mp;
Suprafata totala parte carosabila inclusiv suprafata parte carosabila drumuri laterale si racordari la
drumul principal: 21.116 mp;









Rigola carosabila L= 1676 ml;
Rigola carosabila ranforsata L= 88 ml;
Rigola triunghiulara pereata cu acostament betonat L= 2057 ml;
Rigola triunghiulara de pamant L= 1556 ml;
Canal de pamant - L= 700 ml;
Podet dalat la drum lateral h=0,4m, l=0,5 m, L= 6,0 ml (4 buc)
Podet transversal dalat h=0,4m, l=0,5 m, L= 5,0 ml cu camera de
buc)
Podet transversal dalat h=0,4m, l=0,5 m, L= 6,0 ml cu camera de
Podet transversal dalat h=0,4m, l=0,5 m, L= 8,0 ml cu camera de
Podet transversal dalat h=1,0m, l=1,0 m, L= 6,0 ml cu camera de
Podet transversal casetat tip 4P2+2CP2, L= 6,0 ml ( 1 buc)
Parapet metalic deformabil , L=961 ml;
Ridicare la cota camin apa, (1 buc) ;
Zid de sprijin din beton armat He=1,5m , L= 41 ml;
Cosuri din gabioane He=2,0 m , L=150 ml;










cadere (13
cadere (7 buc)
cadere (2 buc)
cadere (1 buc)

Art.4. Primarul Comunei Baltatesti si contabilul din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor aduce la indeplinire
prezenta hotarare;
Art.5. Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CIUDIN VASILE
NR.67
DIN 25.09.2017

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL COMUNEI
URSACH ELENA

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

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTARARE
privind rezultatul alegerii presedintelui de sedinta
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt
Avand in vedere prevederile art. 35, alin (1) din Legea nr. 215/2001, Legea
Administratiei Publice Locale, republicata;
Vazand Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului –cadru de
organizare si functionare a consiliilor locale;
In temeiul disp. art.36 si ale art.45 alin.(1) din Legea 215/2001, Legea Administratiei
Publice Locale, republicata;

HOTARASTE

Art. 1 – Se alege presedinte de sedinta prin vot deschis al unui numar de –12 consilieri, pentru 3 luni – octombrie-decembrie 2017 in persoana – Asandei Ioan.
Art. 2 – Secretarul comunei va comunica persoanelor si autoritatilor interesate prezenta
hotarare.
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