
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
                                                                                                            

H O T A R A R E
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

          Consiliul Local al   comunei Baltatesti, judetul Neamt;
             Vazand expunerea de motive intocmita de primarul  comunei , inregistrata la 
nr.2762/21.06.2018;
           Examinand raportul de specialitate  intocmit de d-na Petrescu  Maria, ef  birou ș
contabilitate, financiar, impozite i taxe locale,ș  inregistrat sub nr.2763/21.06.2018;
              Avand in vedere prevederile  Legii nr.2/2018, Legea bugetului de stat pe anul 2018  si  
art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare;       
           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 2018, aprobat prin Hotararea  
Consiliului Local nr.5  din 15.02.2018, 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 2018, se  modifica conform anexei nr.2, ce face parte integranta din prezenta 
hotarare.
                  Art.3. – Lista obiectivelor de  investi ii pentru anul 2018 se modifică conform ț
anexei nr.3, ce face parte integranta din prezenta hotarare.  
                  Art.4. – Primarul comunei si contabilul Primariei vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
                  Art.5. – Secretarul comunei va comunica autoritatilor si persoanelor interesate 
prezenta hotarare.      
             

PRESEDINTE DE SEDINTA,
VI ELARU MIHAIȚ

                                                                                    CONTRASEMNEAZA,
                                                                                           SECRETAR,

NR.28                                                                                             URSACHE ELENA                  
DIN.28.06.2018

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 instituirii taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului- persoane juridice

care nu au incheiat contract de prcstare a serviciului cu operatorul de salubrizare

Consiliul Local al comunei Baltatesti, Judetul Neamt;

 Văzând Expunerea de motive nr. 2764/21.06.2018 a Primarului  comunei  Baltatesti,  precum i  Raportul  deș

specialitate nr. 2765/21.06.2018 al Biroului contabilitate, financiar, impozite si  taxe locale;

Având în vedere:

- prevederile art.26 alin (1) lit. «c», alin (2) si alin (3) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a

localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- prevederile art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;

- prevederile  art.30 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 prevederilor art.36 alin (1) si (2) lit. « d », alin (6) lit. « a » pct. 14 si art.45 alin. (2) lit. «c» din Legea

nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE 
 Art.1. - Se instituie  taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii serviciului-persoane juridice care nu au incheiat

contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare.

Art.2. Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru persoane juridice  este de 688 lei/tonă fără TVA, iar pentru

cantitatea minimă de de euri generată de 0,15 tone/lună taxa specială este în cuantum de 122 lei/lună.  ș
Art.3. (1)  Se  aproba  Regulamentul  privind  taxa  speciala  de  salubrizare  pentru  utilizatorii  serviciului-persoane

juridice care nu au incheiat contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare, prezentat in Anexa, care face
parte integranta din prezenta hotarare.
        (2)  Urmarirea,  incasarea  si  executarea  silita  precum si  utilizarea  sumelor  incasate  se  realizeaza  conform
regulamentului anexat si prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Art.4.-   Biroul  contabilitate,  financiar,  impozite  si  taxe  locale  si  Compartimentul  Politiei  locale  va  duce  la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.  .

Art.5. (1) Prezenta hotarare se transmite institutiilor si persoanelor interesate si se aduce la cunostinta publica prin
grija secretarului comunei Baltatesti.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
VI ELARU MIHAIȚ

    Nr. 29                                                                                                                               Contrasemneaza,
    Din 28.06.2018                                                                                                              Secretar,Ursache Elena

                               Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13



ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
                                                                                        

HOTARARE
privind  concesionarea unor suprafete de teren

din domeniul  privat  al comunei

       Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
        Examinand  Expunerea de motive intocmita de d-na Acozmei Emilia , primarul comunei, inregistrata la 
nr.2766/21.06.2018.
        Vazand studiul de oportunitate intocmit de d-na Buraga Maria, responsabil tehnic UAT, prin care propune 
concesionarea  unor suprafete de teren din  domeniul privat al comunei .
             Avand in vedere prevederile:
   -  OUG nr.54/28.06.2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si a       
    - HG nr.168/14.02.2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.
-  Legii   nr. 50 din 29 iulie 1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 
modificarile si completarile ulterioare;
         Luand act de avizul favorabil al Comisiilor de specialitate.
         In temeiul dispozitiilor  art.36, alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”a” si “b” si ale art.45, alin.(3) din Legea
nr.215/2001, Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

          Art.1.– (1) Se aproba concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata  113  mp, ce
face parte din domeniul privat  al comunei, situat in intravilanul satului Băl ăte ti,  «ț ș  punct livadă coală» ,ș
prevazut in planul de situatie anexat, urmand a fi concesionat in vederea construirii unei magazii lemne.
  -  Pretul de pornire al licitatiei este de 1,0 lei/mp/an          -  Durata  concesiunii –   49   ani
          Art.2. – Se aproba Caietul de sarcini si Documentatia de atribuire intocmite  in vederea initierii
procedurii de licitatie publica,  prevazute  la anexa nr.1si anexa nr.2, care fac parte integranta din prezenta
hotarare.
      Art.3.-  Se aproba constituirea comisiei de evaluare  a ofertelor in urmatoarea componenta :

- Platon Mihai-Giani – viceprimar – presedinte
- Buraga Maria – referent specialitate – secretar
- Ursache Elena – secretar comuna – membru
- Timofte Ana-Luminita, consilier superior – membru
-  Bendrea Elena – consilier principal – membru
-  Ver anu Diana, consilier juridic principal- membruș
-  Asandei Ioan, consilier local - membru        

       Art.4. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
       Art.5. - Secretarul  comunei va comunica  prezenta hotarare  persoanelor si  autoritatilor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
NR.30                                                             VI ELARU MIHAI                        Ț CONTRASEMNEAZA,
DIN  28.06.2018                                                                                                SECRETAR,  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.2766/21.06.2018, precum i   referatul de specialitate intocmit de d-na Ursache Elena, ș
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 i  numarul de personal al aparatului de specialitate al ș
primarului comunei Băl ăte ti , conform anexei nr. 1, ce face parte integranta din prezenta ț ș
hotarare.
             Art.2. – Se aproba   statul  de functii pentru aparatul de specialitate al primarului 
comunei Băl ăte ti , conform anexei nr.2, ce face parte integranta din prezenta hotarare.ț ș
             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,
VI ELARU MIHAIȚ

Nr.31                                                                                                   CONTRASEMNEAZA,
Din 28.06.2018                                                                                          SECRETAR,

                                                                                            URSACHE ELENA             

Total consilieri locali :13
Prezenti:12

Pentru:12
Impotriva:-

Abtineri:-



ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind realizarea lucrării”Bran ament electric ș

-Scena festivită i Ziua Comunei”ț

    Consiliul Local al  comunei Baltatesti, judetul Neamt;
               Vazand referatul intocmit de d-na Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism si
amenajarea teritoriului,  precum si expunerea de motive intocmita de primarul comunei.
                Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare;
                  Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate; 

      În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „b”   si art.45, alin.(1) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

              
                Art.1. – (1)  Se aproba  realizarea  lucrării  “Bran ament electric -Scena ș
festivită i Ziua Comunei”ț
                (2) Valoarea estimativa pentru realizarea lucrarii  este de  10.000 lei. 

           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,
VITELARU MIHAI

NR.32                                                                                        CONTRASEMNEAZA,
                                                                                                                 SECRETAR,
DIN 28.06.2018                                                                                                    ELENA URSACHE 

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 –12  -  
consilieri,  pentru  3 luni –  iulie-septembrie   2018 in persoana  –  ROBAN  MIHAI .
          Art. 2 – Secretarul comunei va comunica persoanelor si autoritatilor interesate prezenta 
hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
VI ELARU MIHAIȚ

    NR.33
    DIN 28.06.2018                                                                        CONTRASEMNEAZA
                                                                                                                     SECRETAR, Ursache Elena
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