ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

H OT A R A R E
privind propunerea schimbării destinației imobilului Local Scoală Valea Arini
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.4065 /16.11.2017 a primarului comunei Baltatesti, judetul Neamt;
- referatul de specialitate intocmit de d-na Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism si
amenajarea teritoriului inregistrat sub nr.4066/16.11.2017;
- prevederile art.3 și art.4 din Legiea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu
modificările și completările ulterioare;
- art.112, alin.(6) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările
ulterioare, precum și art.9, pct.1 din Procedura de elaborare a avizului conform pentru
schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de
stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, aprobată prin Ordinul nr.5819/25.11.2016 al
Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor 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 aproba propunerea schimbării destinației imobilelor Local Școală Valea Arini și
teren aferent , ce aparțin domeniului public al comunei, situate în satul Valea Arini, comuna
Bălțătești în care a funcționat Școala cu clasele I-IV, din imobile cu detinația de unitate de
învățământ în imobile la dispoziția Consiliului Local al comunei Bălțătești, pe perioadă
nedeterminată.
Art.2. – Schimbarea destinației imobilelor respective se operează de la emiterea avizului
conform al ministrului educației naționale.
Art.3. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza primarul
comunei Baltatesti.
Art.4. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.
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Prezenti:13
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

H OT A R A R E
privind acordarea avizului de principiu favorabil
pentru extinderea intravilanului
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.4067 /16.11.2017 a primarului comunei Baltatesti,
judetul Neamt;
- referatul de specialitate intocmit de d-na Buraga Maria, responsabil tehnic
urbanism si amenajarea teritoriului inregistrat sub nr.4068/16.11.2017;
- prevederile art.2, alin.(1) lit.h) din Ordinul Comun al Miniterului
Agriculturii și al Ministerului Administrației și Internelor nr.897/798/07.09.2005,
pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la
scoaterea terenurilor din circuitul agricol.
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul dispozitiilor art.36, alin.(2), lit. «c» si ale art.5, lit.c din Legea
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
HOTARASTE:

Art.1. – Se acordă Aviz de principiu favorabil pentru extinderea
intravilanului prin scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului extravilan
în suprafață de 2100 mp punct Rogina, ce aparține domeniului public al comuneiînscris în C.F nr.50985, având categoria de folosință fânețe.
Art.2. – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
incredinteaza primarul comunei Baltatesti.
Art.3. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si
persoanelor interesate.
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ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind alocarea unor sume de bani
din bugetul local
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand referatul intocmit de d-na Petrescu Maria, șef Birou contabilitate,
inregistrat sub nr.4072/16.11.2017.
Analizand Expunerea de motive intocmită de primarul comunei,
înregistrată la nr.4071/16.11.2017.
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „b”, alin.(4), lit.”a” 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 alocarea sumei de 23.000 lei din bugetul local pentru
cadourile elevilor si prescolarilor de la scolile din comuna, cu ocazia Pomului de
Craciun și pentru organizarea Festivalului de obiceiuri si traditii de Anul Nou.
Art.2. – Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari
Art.3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate.
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