
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
                                                                                                            

H O T A R A R E
          privind aprobarea bugetului local pe anul 2017

        Consiliul Local al   comunei Baltatesti, judetul Neamt;
             Vazand expunerea de motive intocmita de primarul comunei Platon Mihai-Giani, 
inregistrata la nr.893/17.03.2017;
           Examinand referatul intocmit de d-na Petrescu  Maria, sef birou-  Birou contabilitate 
financiar, impozite si taxe, inregistrat sub nr.894/17.03.2017;
            Avand in vedere prevederile Legii nr.6/2017, Legea bugetului de stat pe anul 2017 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 2017, conform anexei 
nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.
                  Art.2.- Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe sectiuni pentru anul 2017, 
conform anexei nr.2 ce  face parte integranta din prezenta hotarare. 
                 Art.3. – Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017 , 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 2017, 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.
                 

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PLATON MIHAI-GIANI

                                                                                                                 Contrasemneaza,
 NR.16                                                                                                               Secretar  ,                  

DIN 22.03.2017                                                                                          Ursache Elena
Total consilieri locali :13

Prezenti:12
Pentru:12

Impotriva:-
Abtineri:-



ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI BALTATESTI

H O T A R A R E
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.895/17.03.2017, 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,
PLATON MIHAI-GIANI

Nr.17                                                                                         CONTRASEMNEAZA,
Din 22.03.2017                                                                                        SECRETAR,

URSACHE ELENA             

Total consilieri locali :13
Prezenti:12

Pentru:12
Impotriva:-

Abtineri:-



ROMANIA
JUDETUL  NEAMT

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BALTATESTI

HOTARARE
privind aprobarea nomenclaturii stradale

in comuna Baltatesti, judetul Neamt 

            Consiliul  local  al  comunei Baltatesti, judetul  Neamt ;
             Vazand  expunerea de motive a  primarului comunei Baltatesti inregistrata sub 
nr.897/17.03.2017,  referatul de specialitate  inregistrat sub  nr.898/17.03.2017 ;
            Avand in vedere prevederile:
          - art.2, lit.”d” din OG nr.63/29.08.2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;    
          -  art.453 lit.”g” din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si Titlul IX, pct.10 din HG nr.1/2016, pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
           - art.5 alin.(1)  din Legea nr.7/1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliara, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
            Luand act de raportul de avizare al comisiei de specialitate;
            In  temeiul art.36  alin.(4), lit.”a”   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 aprobă  Nomenclatura stradală a comunei Bălțătești, judetul Neamț, conform 
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
           Art.2. – Primarul comunei, prin compartimentul de specialitate,  va  duce la indeplinire  
prevederile  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.18                                                                                                     CONTRASEMNEAZA,
DIN 22.03.2017                                                                                           SECRETAR,

Total consilieri locali :13
Prezenti:12
Pentru:-12

Impotriva:-
Abtineri:-



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA BĂLȚĂTEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

”AQUA NEAMŢ” 

Consiliul local al comunei Bălțătești, județul Neamț;
Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  51/2006 a  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  cu  modificările  şi

completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru  ale  asociaţiilor  de  dezvoltare  intercomunitară  cu  obiect  de  activitate  serviciile  de  utilităţi  publice,
modificată prin H.G. nr.742/2014;

Examinând expunerea de motive nr.899/17.03.2017 a primarului comunei Bălțătești;
Văzând  raportul  de  specialitate  nr.900/2017  al  (  compartimentul  de  specialitate),  H.C.L.  al  Comunei  Rediu

nr.17/28.02.2017, 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  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 HOTĂRĂŞTE:
 Art.1:  (1) Se  aprobă  aderarea comunei Rediu  la   Asociaţia  de   Dezvoltare   Intercomunitară   ”AQUA

NEAMŢ” 
             (2)  Se aproba majorarea patrimoniului  initial  al  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA

NEAMT , la suma de 28.500 lei.
Art.2:  Se aprobă modificarea Actului constitutiv al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”,

aprobat  prin  Hotararea  Consiliului  Local  nr.65/31.10.2007  privind  participarea  comunei  Bălțătești,  la  constituirea
Asociatiei  „AQUA NEAMT”,  cu 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
Hotararea Consiliului Local nr.65/31.102007 privind participarea Comunei Bălțătești la constituirea Asociatiei „AQUA
NEAMT”, cu modificarile si 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 Bălțătești în Adunarea Generala a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul
Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art.2 si 3
din prezenta hotărâre.

Art.5: Se împuterniceşte Dl. Platon Mihai-Giani, reprezentant al comunei Bălțătești, cetăţean român, născut la data
de 21.06.1968 la com.Bălțătești,  domiciliat în com.Bălțătești,  sat Valea Seacă, jud.Neamț, posesor al  C.I.  seria  NT,
nr.645863 , eliberat(ă) de SPCLEP Tg.Neamț la data de 19.06.2012, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local
Bălțătești Actele Adiţionale prevazute in anexa 1 si 2.

 Art.6  : Se  imputerniceşte  reprezentantul  Consiliului  Judetean  Neamţ  în Adunarea  Generală  a  Asociaţiei  de
Dezvoltare  Intercomunitară  “AQUA NEAMŢ”,  domnul  Bourceanu  Adrian,  preşedinte  al  Asociaţiei  de  Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să înregistreze modificările la 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,
PLATON MIHAI-GIANI

NR.19                                                                                                                         CONTRASEMNEAZA,
DIN 22.03.2017                                                                                                                  SECRETAR,

                                                    Total consilieri locali :13
Prezenti:12

Pentru:12



Impotriva:-
Abtineri:-

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

                                                                                                                                           

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor

al comunei Baltatesti

    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.902/17.03.2017.
     Analizand „Expunerea de motive” intocmita de primarul comunei,  inregistrata la

nr.901/17.03.2017.
    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,
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,
PLATON MIHAI-GIANI

                                                                                                                          CONTRASEMNEAZA,
 NR.20                                                                                                      Secretar,

          DIN 22.03.2017                                                                                                            Ursache Elena



Total consilieri locali :13
Prezenti:12
Pentru:-12

Impotriva:-
Abtineri:-

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

                                                                                                                                           

H O T Ă R Â R E
privind modificarea cuantumului orar

pentru voluntarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

    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.904/17.03.2017.
     Analizand „Expunerea de motive” intocmita de primarul comunei,  inregistrata la

nr.903/17.03.2017.
    Avand  in  vedere  prevederile  art.7  ,lit.”q”  din  Hotararea  Guvernului

nr.1579/08.12.2005, pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta
voluntare.

    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 modificarea cuantumului orar reprezentand compensatia acordata
voluntarilor din serviciul de urgenta care participa la interventii,  concursuri si  alte activitati
desfasurate de la 5 lei/ora la 8 lei/ora.   

   Art.2. – Compartimentul contabilitate va  duce la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.

    Art.3. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.    

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PLATON MIHAI-GIANI

                                                                                                                         CONTRASEMNEAZA,
 NR.21                                                                                                   Secretar,

          DIN 22.03.2017                                                                                                           Ursache Elena



Total consilieri locali :13
Prezenti:12
Pentru:-12

Impotriva:-
Abtineri:-

ROMANIA
JUDETUL  NEAMT

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BALTATESTI

   HOTARARE
privind  majorarea tarifului pe MC practicat de SC ECO TG SRL

          Consiliul  local  al  comunei Baltatesti, judetul  Neamt ;
          Vazand  adresa inaintata de SC ECO TG SRL Tirgu Neamt inregistrata la 
nr.945/21.03.2017  precum si expunerea de motive intocmita de primarul comunei. 
           Avand in vedere:
          - prevederile  Ordinului   nr. 109 din  9 iulie 2007, privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare a localităţilor;
          - Hotararea Consiliului Judetean nr.46/28.02.2017, pentru modificarea HCJ nr.72/2015, 
privind aprobarea tarifului  pentru activitatea de eliminare a deseurilor la depozitul judetean de 
deseuri nepericuloase Girov;
          - Hotararea AGA nr.17/03.03.2017 privind aprobarea tarifelor prestate de SC ECO TG 
SRL Tg.Neamt;
           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.(1)  din  Legea  
nr.215/2001, Legea administratiei  publice  locale  nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

HOTARASTE :

          Art. 1. –   Se  aproba majorarea tarifului pe MC practicat de SC ECO TG SRL Tirgu 
Neamt de la suma de 88,22 lei/MC fara TVA la suma de 131,15 lei/MC fara TVA.
           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 SEDINTA,
PLATON MIHAI-GIANI

                                                                                                                         CONTRASEMNEAZA,
 NR.22                                                                                                     Secretar,



          DIN 22.03.2017                                                                                                             Ursache Elena

Total consilieri locali :13
Prezenti:12
Pentru:-12

Impotriva:-
Abtineri:-

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA BĂLȚĂTEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

”AQUA NEAMŢ” 

Consiliul local al comunei Bălțătești, județul Neamț;
Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  51/2006 a  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice,  cu  modificările  şi

completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru  ale  asociaţiilor  de  dezvoltare  intercomunitară  cu  obiect  de  activitate  serviciile  de  utilităţi  publice,
modificată prin H.G. nr.742/2014;

Examinând expunerea de motive nr.971 /2017 a primarului comunei Baltatesti și  raportul de specialitate, H.C.L. al
Comunei Cordun nr.18/17.03.2017, 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  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 HOTĂRĂŞTE:
 Art.1:  (1) Se  aprobă  aderarea comunei Cordun  la   Asociaţia  de   Dezvoltare   Intercomunitară   ”AQUA

NEAMŢ” 
             (2)  Se aproba majorarea patrimoniului  initial  al  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA

NEAMT , la suma de 29.000 lei.
Art.2:  Se aprobă modificarea Actului constitutiv al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”,

aprobat  prin  Hotararea  Consiliului  Local  nr.65/31.10.2007  privind  participarea  comunei  Bălțătești  la  constituirea
Asociatiei  „AQUA NEAMT”,  cu 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
Hotararea Consiliului Local nr.65/31.10.2007 privind participarea Comunei Bălțătești la constituirea Asociatiei „AQUA
NEAMT”, cu modificarile si 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 Bălțătești în Adunarea Generala a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul
Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art.2 si 3
din prezenta hotărâre.

Art.5: Se împuterniceşte Dl. Platon Mihai-Giani, reprezentant al comunei Bălțătești, cetăţean român, născut la data
de21.06.1968 la com.Bălțătești, domiciliat în com.Bălțătești, posesor al  C.I. seria NT., nr.645863, eliberat(ă) de SPCLEP
Tg.Neamț. la data de 19.06.2012, să semneze în numele şi  pe seama Consiliului Local Bălțătești,   Actele Adiţionale
prevazute in anexa 1 si 2.

 Art.6  : Se  imputerniceşte  reprezentantul  Consiliului  Judetean  Neamţ  în Adunarea  Generală  a  Asociaţiei  de
Dezvoltare  Intercomunitară  “AQUA NEAMŢ”,  domnul  Bourceanu  Adrian,  preşedinte  al  Asociaţiei  de  Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să înregistreze modificările la 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,



PLATON MIHAI-GIANI
 
NR.23 
DIN 22.03.2017                                                                                                SECRETARUL LOCALITĂŢII   
                                                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ

          Total consilieri locali :13
Prezenti:12

Pentru:12
Impotriva:-

Abtineri:-

ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

H O T A R A R E
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 –11   -  
consilieri,  pentru  3 luni –  aprilie-iunie   2017 in persoana  – Savin Mihai.
          Art. 2 – Secretarul comunei va comunica persoanelor si autoritatilor interesate prezenta 
hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PLATON MIHAI-GIANI



    NR.24
    DIN 22.03.2017                                                        CONTRASEMNEAZA

    SECRETAR,
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