
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BALTATESTI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici  ai proiectului

IMBUNATATIREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE ADRESATE POPULATIEI COMUNEI PRIN
ACHIZITIONAREA UNUI BULDOEXCAVATOR IN COMUNA BALTATESTI, JUDETUL NEAMT

  Consiliul local al Comunei BALTATESTI, judeţul Neam ;ț;
             Văzând referatul de specialitate întocmit de d-na Petrescu Maria, ef birou contabilitate, precum ișef birou contabilitate, precum și șef birou contabilitate, precum și
expunerea de motive a primarului comunei.

Având în vedere: 
Ghidul Solicitantului Programul PNDR -  LEADER Masura 4.4/6B-  Dezvoltarea unor sate viabile

prin inovare sociala in teritoriul GAL ; 
Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările i completările ulterioare;șef birou contabilitate, precum și
prevederile  art.  8  si  9  din  Cartea  Europeană  a  Autonomiei  Locale,  adoptată  la  Strasbourg  la

15.10.1985 i ratificată prin Legea nr. 199/1997;șef birou contabilitate, precum și
Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specalitate.
În temeiul  art. 36, alin. (2), litera „b” i alin. 4, litera „d”, precum i ale art. 45, alin. (1), coroborate cușef birou contabilitate, precum și șef birou contabilitate, precum și

art. 115. alin. (1), litera „b” din Legea Administra iei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările iției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și șef birou contabilitate, precum și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1.  Se  aprobă  indicatorii   tehnico-economici  ai  proiectului  IMBUNATATIREA  SERVICIILOR
PUBLICE  LOCALE  ADRESATE  POPULATIEI  COMUNEI  PRIN  ACHIZITIONAREA  UNUI
BULDOEXCAVATOR IN COMUNA BALTATESTI, JUDETUL NEAMT, denumit în continuare Proiectul.

Art.  2.  Se  aprobă  indicatorii  tehnico-economici  ai  proiectului,  cuprinşi  în  anexa   care  este  parte
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Primarul comunei, doamna Acozmei Emilia va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri;

Art. 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE ŞEDINTĂ:
Consilier,  Bran Ilie                                                                                              

                                                                                                     Contrasemnează,
                                                                                                           SECRETAR,

                                                                                                          URSACHE ELENA
Nr.53
Din 22.11.2018
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru” din 13 consilieri prezen i i 13 consilieri locali în func ie.ției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și șef birou contabilitate, precum și ției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și



ROMÂNIA  Anexă la  Hotărârea Consiliului Local 
JUDE UL NEAMȚUL NEAMȚ ȚUL NEAMȚ                             nr. 53  din 22.11.2018
COMUNA BALTATESTI        

                                                                                                        

Indicatori  tehnico-economici  ai  proiectului   IMBUNATATIREA  SERVICIILOR  PUBLICE  LOCALE
ADRESATE POPULATIEI COMUNEI PRIN ACHIZITIONAREA UNUI BULDOEXCAVATOR IN COMUNA BALTATESTI,
JUDETUL NEAMT

Indicatori tehnici:

Nr.
crt.

Nume indicator Valoare indicator

1. Achizitie  buldoexcavator 1  bucata 

Indicatori economici:

Nr.
crt.

Indicatori
Valoare indicatori

-lei- -euro*-

1.
Valoare totală proiect 
(inclusiv TVA)

423.685,98 90.968,54

2. Valoare eligibilă proiect 283.601,88 60.891,44
3. Valoare neeligibilă proiect 140.084,10 30.077,10
4. Valoare C+M (fără TVA) 0,00 0,00

1 euro = 4,6575 lei la curs BCE din 12.11.2018

                 PRE EDINTE DE EDIN ĂȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ț CONTRASEMNEAZĂ
                   BRAN ILIE                                       Secretar
                                                                                                          URSACHE ELENA



ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI  BALTATESTI

 H OT Ă R Â R E
privind  darea în folosin ă gratuită Inspectoratului de Jandarmi Jude ean Neam  a unuiț; ț; ț;

spa iu în suprafa ă  de 26,48 mp, situat în incinta primăriei ț; ț;

        Consiliul Local al  comunei Baltatesti, judetul Neamt;
         Analizand Expunerea de motive” intocmita de primarul comunei, inregistrata 

sub nr.4963/1611..2018, precum si referatul de specialitate înregistrat sub nr.4964/16.11.2018
          Având în vedere prevederile:

- art.874 i 875 din Legea nr.287/17.07.2009, privind Codul Civil, cu modificările șef birou contabilitate, precum și
i completările ulterioare;șef birou contabilitate, precum și

        Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.     
        În temeiul art.36, alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.a”, art.45, alin.(3)  si art.124, 

din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

            Art.1 –  (1) - Se aprobă darea în folosin ă gratuită  către Inspectoratul de Jandarmiției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
Jude ean  Neam ,  a  spa iului  în  suprafa ă  totală  de  26,48  mp  din  care:  17,06  mp(birou  1-ției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și ției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și ției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și ției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
mansardă), 3,72 mp(baie- mansardă) i 5,70 mp(balcon)  situat în incinta Primăriei Băl ăte ti, înșef birou contabilitate, precum și ției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și șef birou contabilitate, precum și
vederea desfă urării activită ii Postului de Jandarmi Sta iunea Balneoclimaterică Băl ăte ti. șef birou contabilitate, precum și ției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și ției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și ției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și șef birou contabilitate, precum și
             (2) – spa iul prevăzut la alin.(1) se identifică conform planului de situa ie anexatției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și ției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
             Art.2.-  Darea în folosin ă gratuită  a spa iului prevăzut la art.1  se face pe duratației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și ției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
func ionării Postului de Jandarmi Sta iunea Balneoclimaterică Băl ăte ti.  ției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și ției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și ției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și șef birou contabilitate, precum și
            Art.3. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari, fiind imputernicit sa semneze contractul  de  dare în folosin ă gratuită cu Inspectoratulției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
de Jnadarmi Jude ean Neam .   ției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și ției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
           Art.4. – Secretarul  comunei va comunica  prezenta hotarare  persoanelor si  autoritatilor
interesate.
                                              

PESEDINTE DE SEDINTA,
BRAN ILIE

NR.54                                                                                                         CONTRASEMNEAZA,
Din 22.11.2018                                                                                            SECRETAR, Ursache Elena

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13
Impotriva:-

Abtineri:-



ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

                                                                                                          
 HOTARARE

privind  trecerea unei suprafe e de teren din domeniul ț;
privat in domeniul public al comunei Băl ăte ti ț; ști 

             Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
             Examinand expunerea de motive intocmita de d-na Acozmei Emilia, primarul comunei,
înregistrată sub nr.4965/16.11.2018;
             Vazand  referatul de specialitate întocmit de d-na Buraga Maria, responsabil urbanism
i amenajarea teritoriului,  înregistrat sub nr.4966/16.11.2018.șef birou contabilitate, precum și

             Avand in vedere prevederile:
           -  art.8, alin.(1) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al 
acesteia, cu modificările i completările ulterioare; șef birou contabilitate, precum și
           - art.863 lit.e din Legea nr.287/17.07.2009, privind Codul civil, cu modificările i șef birou contabilitate, precum și
completările ulterioare;
             Luand act de avizul favorabil al Comisiei de specialitate;
             In temeiul dispozitiilor  art.36, alin.(2),  lit.”c”  si  ale art.45, alin.(3) din Legea
nr.215/2001, Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificările i completărileșef birou contabilitate, precum și
ulterioare;

HOTARASTE:

              Art.1. – Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al comunei Băl ăte tiției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și șef birou contabilitate, precum și
a  terenului  în  suprafa ă  de  5000  mp(pozi ia  47  din  inventarul  domeniului  privat)  situat  înției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și ției publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
punctul Buga, identificat prin numărul cadastral 51245, ale cărui elemente de identificare ișef birou contabilitate, precum și
amplasament sunt prevăzute în anexa la prezenta.       
            Art.2. - Secretarul  comunei va comunica  prezenta hotarare  persoanelor si  autoritatilor
interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BRAN ILIE

NR.55                                                                                                                   CONTRASEMNEAZA,
DIN22.11.2018                                                                                                            SECRETAR,                              
                                                                                                                                                        URSACHE ELENA
  

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13
Impotriva:-

Abtineri:-



ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind alocarea unor sume de bani

din bugetul local 

    Consiliul Local al  comunei Baltatesti, judetul Neamt;
              Vazand referatul intocmit de d-na Petrescu Maria, ef Birou contabilitate, inregistratșef birou contabilitate, precum și
sub  nr.4968/16.11.2018.
            Analizand Expunerea de motive intocmită de  primarul comunei,  înregistrată la
nr.4967/16.11.2018. 
             Avand in vedere prevederile  Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare;
             Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

   În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „b”, alin.(4), lit.”a”  si art.45, alin.(2) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

         Art.1. – Se aproba alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local  pentru cadourile
elevilor si prescolarilor de la scolile din comuna, cu ocazia Pomului de Craciun.                 
         Art.2. – Se aproba alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local  pentru  organizarea
evenimentului cultural artistic  „Datini i Obiceiuri  de Anul Nou”.șef birou contabilitate, precum și

   Art.3. – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari  se incredinteaza 
primarul comunei Baltatesti, prin compartimentele de specialitate.
        Art.4. – Secretarul  comunei va comunica  prezenta hotarare  persoanelor si  autoritatilor
interesate.

PRESEDINTE  DE SEDINTA,
BRAN ILIE

Nr. 56                                                                                           CONTRASEMNEAZA,
Din 22.11.2018                                                                            Secretar, Ursache Elena

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13
Impotriva:-

Abtineri:-
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