ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BĂLȚĂTEȘTI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.2/29.01.2018, privind
stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei BĂLȚĂTEȘTI
Consiliul local al comunei Bălțătești, judeţul Neamţ;
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bălțătești înregistrată sub
nr.2187/20.07.2018, precum și raportul de specialitate înregistrat sub nr.2188/20.07.2018 prin care se propune
modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.2/29.01.2018, privind stabilirea salariilor pentru funcțiile
publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei BĂLȚĂTEȘTI.
Având în vedere prevederile art.11 din Legea-cadru nr.153/28.06.2017, privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art.36 alin.9, art.45 alin.1 și ale art.115 alin.1 lit. b) din Legea administra ției
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – (1) Se aprobă modificarea și completarea lit.B) SALARIZARE PERSONAL CONTRACTUAL
din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.2/29.01.2018, privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei BĂLȚĂTEȘTI, după cum urmează:
- la pct.1 - funcția Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență -se modifică coeficientul de
salarizare de la 2,27 la 2,72
- pct.2 se completează cu funcția de șofer treapta profesională II - coeficientul de salarizare –
1,18
(2) Modificările prevăzute la alin.(1) se regăsesc în Anexa la prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul comunei Bălțătești prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al
primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3.- Prezenta se comunică Instituției Prefectului-Județul Neamț în vederea exercitării controlului de
legalitate, Biroului contabilitate, financiar, impozite si taxe locale, Compartimentului resurse umane, pentru
luare la cunoștință și conformare.
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Contrasemneaza,
Secretar,Ursache Elena
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ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind acordarea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al
comunei Bălțătești, județul Neamț

Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Analizand expunerea de motive intocmită de primarul comunei, înregistrată la
nr.2189/20.07.2018 si referatul de specialitate întocmit de d-na Floricel Valentina, bibliotecar
IA .
Având în vedere Regulamentul de acordare a titlului de Cetățean de Onoare al comunei
Bălțătești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.54/31.10.2013.
În temeiul dispozitiilor art.36, alin.(8) si ale art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001,
Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE

Art.1 – Se acordă titlul de „Cetățean de onoare” al comunei Bălțătești doamnei
profesor TĂNĂSESCU LUDOVICA.
Art.2. - Se acordă post-mortem titlul de „Cetățean de onoare” al comunei Bălțătești,
domnului profesor universitar Tănăsescu Victor.
Art.3. - Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari
Art.4. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.

NR.36
Din 26.07.2018

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ROBAN MIHAI

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
ELENA URSACHE
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BĂLȚĂTEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara
,,VALEA TOPOLITEI" la care Comuna Bălțătești prin Consiliul Local Bălțătești
este asociat
Consiliul local al comunei Bălțătești, judetul Neamt intrunit in sedinta ordinara,
Având în vedere :
 prevederile Art. 6 (A) lit. c din Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ValeaTopolitei", semnat si
insusit prin reprezentantul Consiliului Local Bălțătești conform HCL nr.19/13.04.2018;
 prevederile Articolului XII din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ValeaTopolitei", semnat si insusit prin
reprezentantul Consiliului Local Bălțătești conform HCL nr. 19/13.04.2018;
- Expunerea de motive a primarului Comunei Bălțătești privind modificarea Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitara ,,VALEA TOPOLITEI";
 Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Băl țăte ști;
 având avizul favorabil al comisiiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Băl țătești;
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciile comunitare de utilităţi publice;
 În baza prevederilor 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 modificarea Actului constitutiv si al Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Valea Topolitei" la care Comuna Bălțătești este asociat,
prin Actul Adiţional nr. 1/2018 si 2/2018, în formele prevăzute în anexa nr. 1 si 2 la
prezenta hotărâre.
Art.2 Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local al Comunei Bălțătești
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ VALEA TOPOLITEI "
să voteze în favoarea adoptării Actului Adiţional la Actul Constitutiv al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Valea Topolitei" în forma aprobată potrivit art. 1, si a
Actului aditional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ VALEA
TOPOLITEI ", " în forma aprobată potrivit art. 2.
Art. 3 Se împuterniceşte doamna Acozmei Emilia, având funcția de primar ,
cetățean român, născută la data de 20.07.1959 în comuna Bălțătești, judetul Neamt,
avand CNP 2590720274783 domiciliată în sat Valea Seacă , comuna Bălțătești, jud.
Neamt, posesoare a C.I. seria NT , nr. 896957, eliberată de SPCLEP Targu Neamt, la
data de 03.08.2016, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Comunei
Bălțătești Actul Adiţional nr. 1/2018 si 2/2018.
Art. 4. Se împuterniceşte domnul dl. DUNCA MARIUS-ȘTEFĂNIȚĂ , având funcția de consilier juridic in cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Grumazesti , cetățean român, născut la data de 08.09.1980 în or. Tirgu Neamt jud. Neamt,
domiciliat în sat Str. Cuza-Voda, Bl. A11, Sc. A, Et. 4, Ap.18, Jud. Neamt, posesor al C.I. seria NT, nr. 660836 eliberat de SPCELP
Tg.Neamt la data de 30.08.2012, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „VALEA TOPOLITEI " la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa
Judecătoriei Targu Neamt.
Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei Băl țăte ști , doamna Acozmei
Emilia .

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,
ROBAN MIHAI

Contrasemneaza,
SECRETARUL COMUNEI,
URSACHE ELENA
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