
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.4064/21.09.2018;
           Examinand raportul de specialitate  intocmit de d-na Petrescu  Maria, ef  birou șef  birou 
contabilitate, financiar, impozite i taxe locale,șef  birou  inregistrat sub nr.4065/21.09.2018;
              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;       
           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;

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 ții pentru anul 2018 se modifică conform 
anexei nr.3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                  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,
ROBAN MIHAI
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ROMANIA



JUDETUL  NEAMT
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BALTATESTI

   HOTARARE
privind aprobarea scoaterii din func iune i casarea unor bunuri de returții pentru anul 2018 se modifică conform șef  birou 

concesionate Companiei Jude ene „Apa Serv” SA Piatra Neamții pentru anul 2018 se modifică conform ții pentru anul 2018 se modifică conform 

          Consiliul  local  al  comunei Baltatesti, judetul  Neamt ;
Analizand referatul de specialitate  inregistrat sub nr.4067/21.09.2018, intocmit de d-

na Petrescu Maria, ef  birou contabilitate; șef  birou 
Vazand expunerea de motive  intocmita de d-na Acozmei Emilia, primarul comunei,  

inregistrata sub nr.4066/21.09.2018;
            Avand in vedere prevederile:

- Legii contabilită ii nr.82/1991, republicată, cu modificările i completările ții pentru anul 2018 se modifică conform șef  birou 
ulterioare;

- OMFP nr.2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea i șef  birou 
efectuarea inventarierii;

- O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 
unităţilor administrativ-teritoriale
           Luand act de avizul favorabil al Comisiilor de specialitate. 
           In  temeiul dispozitiilor art.36, alin.(2) lit.”c”,  art. 45, alin.(3) si ale art.124  din  
Legea  administratiei  publice  locale  nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

HOTARASTE :

           Art. 1 – (1)   Se aproba  scoaterea  din func iune i casarea bunurilor de retur  ții pentru anul 2018 se modifică conform șef  birou 
concesionate Companiei Jude ene Apa Serv SA , prevăzute în anexa care face parte ții pentru anul 2018 se modifică conform 
integrantă din prezenta hotărâre.
          (2) Scoaterea din uz i casarea bunurilor prevăzute la alin.(1) se va face respectându-seșef  birou 
procedurile prevăzute de lege.
          Art.2. – Primarul comunei Băl ăte ti, prin compartimentul  finaciar – contabil  va duceții pentru anul 2018 se modifică conform șef  birou 
la indeplinire prevederile prezentei hotarari
          Art. 3 – Secretarul  comunei  Baltatesti  va  comunica  autoritatilor  si  persoanelor  
interesate  prezenta  hotarare .
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI                                                                                                                                                                          



H O T Ă R Â R E

           privind  aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea  localităţilor comunei
Băl ăte tiții pentru anul 2018 se modifică conform șef  birou 

          Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
               Văzând expunerea de motive nr. 4070 din 21.92.2018 a primarului comunei, precum 
i referatul nr. 4071 din  21.09.2018, prin care se propune  aprobarea șef  birou 

 măsurilor privind gospodărirea localităţilor  comunei  Băl ăte ti;ții pentru anul 2018 se modifică conform șef  birou 
Având în vedere  prevederile :

        -  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005, privind protecţia
mediului ;

-  Ordonanţei Guvernului României nr.21/2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale;
     -  Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţilor, 
cu modificările i completările ulterioare;șef  birou 
         Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 
       În temeiul dispozitiilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit. b) şi  d), alin. (4) lit. e), alin (6) lit. a) 
pct. 9 şi art. 45 alin. (1)  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările i competările ulterioare;șef  birou 

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. – Se aprobă Programul de măsuri  privind gospodărirea  localităţilor
comunei  Băl ăte ti, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ții pentru anul 2018 se modifică conform șef  birou 

        Art. 2. – Primarul comunei Băl ăte ti împreună cu cei desemnaţi în anexă vor asigurații pentru anul 2018 se modifică conform șef  birou 
executarea prevederilor prezentei hotărâri.
         Art.3. -  Prezenta hotărâre va fi comunicată autorită ilor i persoanelor interesate prinții pentru anul 2018 se modifică conform șef  birou 
grija secretarului comunei .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ROBAN MIHAI

  Nr.44                                                                                  Contrasemneaza,
  Din 27.09.2018                                                              Secretar,Ursache Elena

                                        Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13

Anexa nr.1 la HCL nr 44 / 2018

PROGRAM DE MĂSURI



pentru gospodărirea comunei Bălţăteşti , conform prevederilor O.G.  nr. 21 / 2002 
privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale  

CAPITOLUL I
Obligaţiile Consiliului local al comunei Bălţăteşti şi 
ale Primarului comunei Bălţăteşti

Art.1.  Pentru  buna  gospodărire  a  comunei,  Consiliul  Local  şi  Primarul  au
obligaţia să asigure următoarele măsuri:

1.  Cu  sprijinul  şi  sub  supravegherea  organelor  de  specialitate,  se  vor  lua
următoarele măsuri pentru asigurarea sănătăţii publice:

a)  curăţenia  şi  salubrizarea  digurilor  şi  a  malurilor,  cursurilor  de  apă,  prevenirea
poluării apelor;

Răspund:  viceprimarul,  serviciul  public  de  salubrizare,  serviciul  de  administrare  a
domeniul public şi privat şi poliţia locală.

Termen: permanent.

2.  Măsuri  pentru  conservarea  şi  protecţia  mediului,  prevenirea  poluării
accidentale a mediului sau surselor şi cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată
a deşeurilor de către agenţii economici şi de către cetăţeni:

a) curăţenia şi întreţinerea cursurilor de apă care străbat localitatea, înfrumuseţarea şi
protecţia peisajului şi menţinerea curăţeniei stradale;

b) întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor şi a aliniamentelor de arbori şi
a perdelelor de protecţie, plantarea arbori, arbuşti şi flori;

c)  întreţinerea  şi  înfrumuseţarea  clădirilor,  a  curţilor  şi  împrejmuirilor  acestora,  a
spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi;

d) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurilor publice.
Răspund:  viceprimarul,  serviciul  public  de  salubrizare,  serviciul  de  administrare  a

domeniul public şi privat şi poliţia locală.
Termen: permanent.

3.  Respectarea  prevederilor  legale  şi  a  documentaţiilor  de  amenajare  a
teritoriului  şi  urbanism  aprobate,  precum  şi  a  normelor  privind  executarea
construcţiilor:

a) se va intensifica activitatea de control în comună, privind respectarea prevederilor
legale,  a  documentaţiilor  de  urbanism  şi  amenajarea  teritoriului,  precum  şi  a  normelor
privind executarea construcţiilor.

Răspund: viceprimarul şi poliţia locală.
Termen: permanent.

4.  Curăţirea  străzilor  şi  a  celorlalte  locuri  publice,  îndepărtarea  zăpezii  şi  a
gheţii, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale:

a)  prin  serviciul  de  administrare  a  domeniului  public  şi  privat,  precum  şi  cu
beneficiarii de ajutor social apţi de muncă se vor realiza activităţi de curăţenia a străzilor şi a
locurilor publice;

b) activitatea de îndepărtare a zăpezii şi gheţii cu buldoexcavatorul;



c) activitatea de colectare şi depozitare a reziduurilor menajere şi stradale;
Răspund:  viceprimarul,  serviciul  public  de  salubrizare,  serviciul  de  administrare  a

domeniul public şi privat şi poliţia locală.
Termen: permanent.

5.  Repararea  şi  întreţinerea  străzilor,  a  drumurilor  comunale,  a  podurilor,
podeţelor, curăţarea şi amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente:

a) în limita fondurilor alocate şi aprobate, se va intensifica şi îmbunătăţi activitatea de
reparare şi întreţinere a străzilor, drumurilor comunale, podurilor, podeţelor şi la curăţarea şi
amenajarea şanţurilor. 

 Răspund:  primarul,  viceprimarul,  serviciul  public  de  salubrizare,  serviciul  de
administrare a domeniul public şi privat.

6. Finalizarea construcţiilor începute:
a) control privind respectarea termenelor de execuţie din autorizaţiile de construire.
Răspund: viceprimarul.
Termen: permanent.

7. Întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea
periodică a acestora:

a) se vor realiza măsuri de întreţinere în bună stare a construcţiilor, de repararea a
acestora;

b)  se  va  face  inventarul  celor  ce  necesită  executarea  unor  lucrări  de  tencuire,
zugrăvire, curăţarea a faţadelor si de vor stabili termene de execuţie pentru fiecare locuinţă
sau construcţie în parte.

Răspunde: viceprimarul şi serviciul de administrare a domeniului public şi privat.
Termen: permanent. 
8. Amenajarea parcurilor, terenurilor de sport şi de joacă pentru copii:
a) întreţinerea curentă a zonelor verzi din comuna Bălţăteşti;
b) reparaţii bănci.
Răspunde: primarul şi viceprimarul.
Termen: permanent.

CAPITOLUL II
Obligaţiile instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi ale celorlalte persoane 
juridice

Art. 2. Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le
revin următoarele obligaţii: 

a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea prin
efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;

b)  să  asigure  repararea,  spălarea  geamurilor  şi  înlocuirea  celor  sparte,  întreţinerea
firmelor şi faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea
şi zugrăvirea periodică a acestora;

c) să asigure igiena imobilelor şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de
curăţare, dezinfecţie şi deratizare;



d)  să  depoziteze  corespunzător  deşeurile  menajere,  agricole,  precum şi  materialele
refolosibile;

e) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a străzii sau a
drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe
trotuarele  din  dreptul  imobilelor  şi  incintelor  în  care  îşi  desfăşoară  activitatea,  potrivit
normelor stabilite de consiliul local;

f) să respecte măsurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice şi
curăţeniei localităţii;

g)  să  asigure curăţarea mijloacelor  de transport  şi  utilajelor  la intrarea acestora pe
drumurile publice.

Răspund: conducătorii instituţiilor, agenţii economici şi persoanele juridice.
Termen: permanent.

CAPITOLUL III
Obligaţiile cetăţenilor

Art.3.  Pentru  gospodărirea  şi  întreţinerea  satelor,  cetăţenilor  le  revin
următoarele obligaţii:

a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor deţinute în proprietate sau cu chirie, a anexelor
gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirea acestora;

b)  curăţarea  faţadelor  locuinţelor  şi  a  altor  construcţii  amplasate  la  frontul  străzii,
tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor legale stabilite de consiliul
local;

c)  finalizarea construcţiilor  începute,  pe baza autorităţilor  eliberate,  în  condiţiile  şi
termenele stabilite de acestea;

d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe

porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
f)  îndepărtarea  zăpezii  şi  a  gheţii  de  pe  trotuarele  din  dreptul  imobilelor  în  care

locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;
h) respectarea măsurilor stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice şi

a curăţeniei în localităţi;
i) depozitarea deşeurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate

de Primărie;
j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice;
k) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii.

CAPITOLUL IV
Sancţiuni

Art.4.  Nerespectarea  sau  neîndeplinirea  obligaţiilor  stabilite  de  art.  2  –  3  atrage
răspunderea contravenţională şi se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 100 de lei la 300 de lei pentru persoane fizice;
b) cu amendă de la 300 de lei la 500 de lei pentru persoane juridice;



Art.5.  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va face de către Poliţia
Locală a comunei Bălţăteşti.



ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

                                                                            

 H O T Ă R Â R E
privind desemnare consilieri  pentru Consiliul de Administratie al Scolii 

Gimnaziale Baltatesti si pentru Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii in Invatamant

    Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
               Analizand expunerea de motive intocmita de primarul comunei, inregistrata la 
nr.4072/21.09.2018 si referatul de specialitate  intocmit de secretarul comunei.
               Avand in vedere prevederile:
              - art.96, alin.(2) din Legea nr.1/2011, legea educatiei nationale, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
             -  Ordinului Ministerului Educatiei Nationale nr.4619/2014, pentru aprobarea 
Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, cu modficarile si completarile ulterioare;
             - art.11 alin.(1) si alin.(4) lit.”e” din OUG nr.75/ 2005, privind asigurarea calităţii 
educaţiei;

    În temeiul dispozitiilor  art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.1   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 desemnează  din partea Consiliului local Băl ăte ti ca membri in Consiliulții pentru anul 2018 se modifică conform șef  birou 
de  Administra ie  al  colii  Gimnaziale,  comuna  Băl ăte ti,  pentru  anul  colar  2018-2019ții pentru anul 2018 se modifică conform Școlii Gimnaziale, comuna Bălțătești, pentru anul școlar 2018-2019 ții pentru anul 2018 se modifică conform șef  birou șef  birou 
următorii consilieri locali:
         D-l Asandei Ioan
         D-na Anghel Mariana
            Art.2. - Se desemneaza  consilier Roban Ciprian-Andrei,  reprezentant al Consiliului
local Baltatesti in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii in invatamant(comisia C.E.A.C),
pentru anul scolar 2018-2019.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
NR. 45                                                               ROBAN MIHAI                                CONTRASEMNEAZA,
Din 27.09.2018                                                                                                                             SECRETAR,

                                                                                                                                ELENA URSACHE 
                                                 

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13
Impotriva:-

Abtineri:-



ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTĂRÂRE
Nr.46 DIN 27.09.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  a obiectivului de investitii „MODERNIZARE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BALTATESTI,  JUDETUL NEAMT”

Consiliul Local al Comunei Baltatesti, jude ul Neamt;ții pentru anul 2018 se modifică conform 
Având în vedere:

- Referatul  inregistrat  cu  nr.4137/27.09.2018  intocmit  de  Compartimentul  Financiar-Contabil  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al primarului Comunei Baltatesti, Judetul Neamt;

- Expunerea  de motive  a primarului  Comunei  Baltatesti,  Judetul  Neamt,  inregistrata  la  nr.4136 din 27.09.1018 prin care
propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
IN COMUNA BALTATESTI,  JUDETUL NEAMT”

- Prevederile art.1, alin(2), ale art. 2, lit.a), ale art.5 si 6 , ale art.7, alin (1), lit e), ale art. 8 si 9, alin (1) si (3), pct.1 si ale art. 11
din OUG nr.  28/10.04.2013 pentru aprobarea Programului National de dezvoltare locala,  cu modificarile  si completarile
ulterioare;

- Prevederile art. 4 si 5 , lit e), ale art. 6 alin (4), ale art. 9, alin (1), ale art. 10, alin (1), (3), (4),  (5), (8), (9) si (10) din Ordinul
M.D.R.A.P. nr. 1851/08.05.2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile art. 20, alin (1), lit. I) si j), ale art. 25, lit f) si g) Legea 273/29.06.2006 privind finantele publice locale , cu
completarile si modificarile ulterioare;

- Prevederile art. 3, alin. (4) din legea 213/1998, precum s prevederile pct. III.1. din Anexa la Legea 213/17.11.1998 privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate;
         In temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit. B) si alin. (4), lit. d), ale art. 39, alin (4), ale art.45, alin. (2), ale art. 48, alin (2) si
ale art. 115, alin(1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
HOTĂRĂ TEȘTE

     Art. 1. Se aprobă valoarea totala a obiectivului de investitii „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL
IN COMUNA BALTATESTI,  JUDETUL NEAMT” in suma de 6.422.449,54 lei, inclusiv T.V.A., din care:

- Buget de stat: 6.127.117,64 lei inclusiv T.V.A. 19%
- Buget local: 295.331,90 lei inclusiv T.V.A. 19%

       Art. 2 .   Se angajeaza Consilul Local al Comunei Baltatesti sa asigure  finantarea de la bugetul local a
cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL in suma de 295.331,90 lei inclusiv TVA;

        Art. 3.  Se aproba indicatorii  tehnico-economici pentru obiectivul  de investitii  „MODERNIZARE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BALTATESTI,  JUDETUL NEAMT” astfel: 

Valoare totala

TVA

Valoare 

(fara TVA) (inclusiv TVA)

mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro

TOTAL  GENERAL  : 5.414.638,37 1.177.504,86 1.007.811,17 6.422.449,54 1.396.670,48

Din care:  C+M (1.2.+1.3.+1.4.+2 +4.1+4.2.+5.1.1.) 4.821.796,34 1.048.581,32 916.141,30 5.737.937,64 1.247.811,77



Indicatori tehnici cantitativi:
 OBIECT 1 - Str. Islazului, L=398 ml (km 0+015-0+413) ,LATIME PARTE CAROSABILA=2,75ml;
 OBIECT 2 - Str. Orhideelor, L=384 ml (km 0+015-0+399), LATIME PARTE CAROSABILA=3.0

ml;
 OBIECT 3 -  Str. Alunului, L=138 ml (km 0+000-0+138 ) ,LATIME PARTE CAROSABILA=3.0 ml;
 OBIECT 4-  Str. Lamaitei ,  L= 280 ml  (km 0+024-0+304 ), LATIME PARTE CAROSABILA=3.0

ml;
 OBIECT 5 -  Str. La Cerbu,  L= 185 ml (km 0+020-0+205 ), LATIME PARTE CAROSABILA=3.0

ml;
 OBIECT 6 - Str. Freziei,  L= 164 ml (km 0+020-0+184 ), LATIME PARTE CAROSABILA=2,75ml;
 OBIECT 7 - Str. Albinelor ,  L= 128 ml  (km 0+022-0+150),  LATIME PARTE CAROSABILA=2,75

ml;
 OBIECT 8 - Str. Luncii , L= 135 ml (km 0+020-0+155), LATIME PARTE CAROSABILA=2,75 ml;
 OBIECT 9 - Str. Vadului, L= 1163 ml (km 0+000-1+163), LATIME PARTE CAROSABILA=4.0 ml;
 OBIECT  10  -  Str.  Principala,  L=  328  ml  (  km  0+020-0+348), LATIME  PARTE

CAROSABILA=2,75 ml;
 OBIECT 11 - Str. Salciei, L= 417 ml ( km 0+020-0+437), LATIME PARTE CAROSABILA=3.0 ml;
 OBIECT 12 - Str. Sergent Major Tr Vasile Enachescu, L= 435 ml (km 0+000-0+435), LATIME

PARTE CAROSABILA=4.0 ml;
 OBIECT 13 - Str. Hameiului, L= 507 ml (km 0+000-0+507), LATIME PARTE CAROSABILA=3.0

ml;
 OBIECT 14 - Str. Campului, L= 478 ml ( km 0+015-0+493), LATIME PARTE CAROSABILA=3.0

ml;
 OBIECT 15 - Str. Malinului, L= 133ml ( km 0+000-0+133 ), LATIME PARTE CAROSABILA=2,75

ml;
 OBIECT 16 - Str. Bradului, L=356 ml ( km 0+000-0+356), LATIME PARTE CAROSABILA=4,0

ml;
 OBIECT 17 - Str. Caisilor, L=143 ml ( km 0+015-0+158), LATIME PARTE CAROSABILA=4,0 ml;
 OBIECT 18 - Str. Campului, L=128 ml ( km 1+640-1+768 ), LATIME PARTE CAROSABILA=3,0

ml;
   Art. 4. Primarul Comunei Baltatesti si contabilul din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor aduce la indeplinire

prezenta hotarare;
   Art. 5.  Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile legii si se

comunica prin grija secretarului comunei compartimentului de specialitate, potrivit competentelor, primarului
Comunei Baltatesti, precum si Institutiei Prefectului Judetului Neamt in vederea verificarii legalitatii;
     

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ROBAN MIHAI

    Nr.46                                                                                                            Contrasemneaza,
    Din 27.09.2018                                                                                           Secretar,Ursache Elena

                                        Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13
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 –  octombrie-decembrie   2018 in persoana  –  BRAN ILIE .
          Art. 2 – Secretarul comunei va comunica persoanelor si autoritatilor interesate prezenta 
hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ROBAN MIHAI

    NR.47
    DIN 27.09.2018                                                                     CONTRASEMNEAZA
                                                                                                              SECRETAR, Ursache Elena


	H O T A R A R E
	Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
	ROMANIA
	JUDETUL NEAMT

	H O T Ă R Â R E
	H O T Ă R Ă Ş T E
	Art. 1. – Se aprobă Programul de măsuri privind gospodărirea localităţilor comunei Bălțătești, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



	H O T A R A R E
	Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt
	HOTARASTE



