
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA BĂLȚĂTEȘTI
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea aderării  Comunei Bălțătești, județul Neamt,  prin Consiliul Local al Comunei Bălțătești ,  la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitara

 ,,VALEA TOPOLITEI ,,
          

                    Consiliul Local al comunei Bălțătești, județul Neamț; 
                    Având în vedere :

 Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020
- Expunerea de motive  privind aprobarea aderării comunei Bălțătești, județul Neamt, la 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara  ,,VALEA TOPOLITEI ,, in vederea intocmirii  unor Studii de Fezabilitate in vederea dezvoltarii retelelor
de gaze naturale, respectiv a infiintarii de noi distributii de gaze naturale in  localitatile membrilor asociati fondatori si perteneri din judetul Neamt,
precum si  intocmirea si  implementarea de proiecte  pentru  dezvoltarea localitatilor  membrilor  asociati  fondatori  si  perteneri  din  judetul  Neamt,
inregistrata  sub nr. 1684 din 12.04.2018;

 Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Bălțătești 
 înregistrat cu nr.1685 din 12.04.2018;

- Dovada disponibilității denumirii ADI „VALEA TOPOLIȚEI”, înregistrată la Ministerul 
Justiției sub nr.167482/29.03.2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;

În temeiul dispozițiilor art. 11, art. 36, alineatul (2), lit. e, alin.7, lit. a). și lit. c). art.45, 
alineatul (2), lit. f)., art.115, alineatul (1), lit. b). din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 (1) Se aprobă aderarea Unității administrativ-teritoriale Comuna BĂLȚĂTEȘTI prin 
Consiliul local al Comunei BĂLȚĂTEȘTI,  la  Asociația de Dezvoltare Intercomunitara  ,,VALEA TOPOLITEI ,,  și angajamentul ca  nu vom
adera la un alt parteneriat care va implementa scopurile Asociației de Dezvoltare Intercomunitara  ,,VALEA TOPOLITEI ,, ;

(2) Unitatea administrativ-teritorială, prin Consiliul local al Comunei Bălțătești, se 
asociază la  Asociația de Dezvoltare Intercomunitara  ,,VALEA TOPOLITEI ,,   în  vederea intocmirii   unor Studii  de Fezabilitate in vederea
dezvoltarii retelelor de gaze naturale, respectiv a infiintarii de noi distributii de gaze naturale in  localitatile membrilor asociati fondatori si perteneri din
judetul Neamt, precum si intocmirea si implementarea de proiecte pentru dezvoltarea localitatilor membrilor asociati fondatori si perteneri din judetul
Neamt.

Art.2. Se mandatează doamna Acozmei Emilia, primarul Comunei, cetățean român, 
născută la data de 20.07.1959  în comuna Bălțătești, jud.Neamț, domiciliat în sat Valea Seacă, comuna Bălțătești, jud. Neamt, posesoare a C.I. seria
NT, nr. 896957, eliberată de SPCLEP Tg.Neamț, la data de 03.08.2016, să semneze angajamentul de parteneriat care va fi anexa la prezenta
hotarare si  documentația necesară cu privire la infiintarea  Asociației de Dezvoltare Intercomunitara  ,,VALEA TOPOLITEI ,,  și  să reprezinte
Consiliul Local şi comuna Bălțătești  în relația cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitara  ,,VALEA TOPOLITEI ,,  
            Art.3.Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei ce reprezintă contribuția aportului inițial în calitate de membru fondator și a
sumei de 1.000 lei reprezentând contribuția anuală pentru susținerea acțivității asociației. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei  
Bălțătești , doamna Acozmei Emilia  .

Art.5. Hotararea se comunica: Institutiei Prefectului Judetului Neamt si se afiseaza la 
sediul Primariei comunei Bălțătești  prin grija secretarului. 



                    

 PRESEDINTE DE SEDINTA,      

           VIȚELARU MIHAI

            

    

                                                                   Contrasemneaza,  

         SECRETARUL COMUNEI,

                        URSACHE ELENA
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA BĂLȚĂTEȘTI   
CONSILIUL LOCAL

 H O T Ă R Â R E

privind imputernicirea d.lui DUNCA MARIUS-ȘTEFĂNICĂ pentru indeplinirea tuturor procedurilor legale  infiintarii  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitara

 ,,VALEA TOPOLITEI ,,
          
           Consiliul Local  al comun ei Bălțătești, județul Neamț;
Având în vedere :

- Expunerea de motive  a primarulul  privind  necesitatea imputernicirii unei persoane care sa se 
indeplineasca  procedurile  legale  si  sa  intocmeasca  documentatiile  necesare  infiintarii  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitara   ,,VALEA
TOPOLITEI ,,

 Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Bălțătești , 
înregistrat cu nr.1704 din 12.04.2018;

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică;

 În baza prevederilor art. 36 alin.(2) lit.e alin.(7) lit.c, art.45, alin.(2) si ale art.115 din Legea 
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1  Se  imputerniceste dl.  DUNCA MARIUS-ȘTEFĂNIȚĂ , având funcția de consilier juridic 
al Primăriei comunei Grumăzești, cetățean român, născut la data de 08.09.1980, domiciliat în oraș Tg.Neamț, jud. Neamt, posesor al C.I. seria NT,
nr.  660836,  eliberată  de  SPCLEP Tg.Neamț,  la  data  de  30.08.2012  pentru  indeplinirea   procedurile  legale  necesare  infiintarii  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitara  ,,VALEA TOPOLITEI ,,  

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoana nominalizata 
la art.1.   

Art.3. Hotararea se comunica: Institutiei Prefectului Judetului Neamt si se afiseaza la sediul 
Primariei comunei Bălțătești  prin grija secretarului. 

                           
 PRESEDINTE DE SEDINTA,      
         VIȚELARU MIHAI
                                                                

                                                                                    Contrasemneaza,  
         SECRETARUL COMUNEI,
                        URSACHE ELENA
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