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.3778/20.10.2017;
Examinand referatul intocmit de d-na Petrescu Maria, șef birou contabilitate, financiar,
impozite și taxe locale, inregistrat sub nr.3779/20.10.2017;
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.69

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ASANDEI IOAN
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
URSACHE ELENA

DIN. 26.10.2017
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13
Impotriva:Abtineri:-

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTARARE
privind suplimentarea sumei necesara pentru
finalizării lucrării “Rigolă betonată drum Valea Seacă”
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand referatulul intocmit de d-na Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism si
amenajarea teritoriului, referat inregistrat la nr.3781/20.10.2017, precum si expunerea de motive
a primarului comunei nr.3780/20.10.2017.
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate;
In temeiul dispozitiilor art.36, alin.(2) 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 suplimentarea sumei necesara pentru finalizarea investiției “Rigolă
betonată drum Valea Seacă” cu suma de 6.089,89 lei la care se adaugă TVA 1.157,0 lei
rezultând valoarea finală de 7.246,89 lei.
Art.2. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.
Art.3. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor
interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ASANDEI IOAN
NR. 70
DIN 26.10.2017

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 Planului de ocupare a functiilor
publice

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 Acozmei Emilia,
inregistrata la nr.3782/20.10.2017.
Avand in vedere prevederile art.23 din Legea nr.188/1999, republicata, privind Statutul
functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordinul
nr.7660/2006 , privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice;
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 Planul de ocupare a functiilor publice in anul 2018, pentru aparatul
de specialitate al Primarului comunei Baltatesti, prezentat in anexa nr.1 la prezenta hotarare.
Art.2.- 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,
ASANDEI IOAN
Nr.71
Din 26.10.2017

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 hotărârii A.G.A a SC ECO TG SRL Tirgu Neamț
de declanșare a procedurii insolvenței
Consiliul local al comunei Baltatesti, judetul Neamt ;
Vazand adresa inaintata de Primăria orașului Tîrgu Neamț
nr.17747/13.10.2017,înregistrata la nr.3725/16.10.2017 ,precum si expunerea de motive
intocmita de primarul comunei , inregistrata sub nr.3784/20.10.2017.
Avand in vedere prevederile Legii nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare.
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul art.36, alin.(1) și alin.(9) precum 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. – SC ECO TG SRL Tirgu Neamt să fie supusă Legii nr.85/2014, privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, urmând a se întocmi și înainta
Tribunalului Neamț o cerere de deschidere a procedurii de insolvență.
Art.2. – Secretarul comunei Baltatesti va comunica autoritatilor si persoanelor
interesate prezenta hotarare .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ASANDEI IOAN
Nr.72
Din 26.10.2017

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR, Ursache Elena

