
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BĂL ĂTE TIȚĂTEȘTI ȘTI

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea salariilor de bază pentru func iile publice i contractuale din cadrulțiile publice și contractuale din cadrul și contractuale din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei BĂL ĂTE TIȚĂTEȘTI ȘTI
Consiliul local al comunei Băl ăte ti, judeţul Neamţ;țătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ;
Văzând  expunerea  de  motive  a  primarului  comunei  Băl ăte ti  înregistrată  subțătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ;

nr.305/23.01.2019, precum i raportul de specialitate înregistrat sub nr.306/ 23.01.2019 prin carești, judeţul Neamţ;
secretarul  comunei  i  eful  Biroului  contabilitate  sus in  stabilirea  salariilorști, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ; țătești, judeţul Neamţ;  pentru  func iilețătești, judeţul Neamţ;
publice i contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Băl ăte ti;ști, judeţul Neamţ; țătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ;

Având în vedere prevederile:
-  Legii-cadru   nr.153/28.06.2017,  privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri

publice, cu modificările i completările ulterioare;ști, judeţul Neamţ;
           - Legii nr.188/1999, Statutul func ionarilor publici , cu modificările i completările țătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ;
ulterioare;
          - Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările i completările ști, judeţul Neamţ;
ulterioare;

Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozi iilor art.36 alin.9, art.45 alin.1 i ale art.115 alin.1 lit.  b) din Legeațătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ;

administra iei publicețătești, judeţul Neamţ;  locale nr.215/2001, republicată, cu modificările i completările ulterioare;ști, judeţul Neamţ;

HOTĂRĂ TE:ȘTI

Art.1. (1) –Începând cu data de 01.01.2019  se stabilesc coeficien ii  de ierarhizare ițătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ;
salariile de bază pentru func ionarii  publici  i personalul contractual  din cadrul aparatului  dețătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ;
specialitate  al  Primarului  comunei  Băl ăte ti,  conform Anexei  care  face  parte  integrantă  dințătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ;
prezenta hotărâre.

 (2) Salariile de bază se determină prin înmul irea coeficien ilor de ierarhizare  cu salariulțătești, judeţul Neamţ; țătești, judeţul Neamţ;
de bază minim brut garantat în plată în vigoare.

 (3) Salariile  de bază pentru func iile  de execu ie sunt stabilite  la nivelul  grada iei  0,țătești, judeţul Neamţ; țătești, judeţul Neamţ; țătești, judeţul Neamţ;
urmând a se aplica în mod corespunzător, grada ia aferen ă tran ei de vechime, după caz.țătești, judeţul Neamţ; țătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ;

 (4) Salariile de bază pentru func iile de conducere au inclusă grada ia aferentă tran ei dețătești, judeţul Neamţ; țătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ;
vechime în muncă, la nivel maxim.

  (5) Stabilirea  salariilor  lunare potrivit  alin.(1)  se realizează  de către  ordonatorul  de
credite, cu respectarea prevederilor legale.

Art.2.-  Primarul  comunei  Băl ăte ti  prin  compartimentele  din  cadrul  aparatului  dețătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ;
specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.



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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ANGHEL MARIANA 

    Nr.1                                                                                                Contrasemneaza,
    Din 29.01.2019                                                                                     Secretar,Ursache Elena

                                        Total consilieri locali :13

Prezenti:13
Pentru:13

Anexă la H.C.L. nr.1  din 29.01.2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



                                                                                                                              PRIMAR,                          
                                                                                                                   ACOZMEI EMILIA

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                    ef Birou contabilitate,              ȘTI
                                                                                                                      PETRESCU MARIA               

NOMENCLATORUL
 I IERARHIA FUNC IILOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL ȘTI ȚĂTEȘTI

PRIMARULUI COMUNEI BĂL ĂTE TI CUPRINZÂND  COEFICIEN II I STABILIREȚĂTEȘTI ȘTI ȚĂTEȘTI ȘTI
SALAR BAZĂ

A. FUNC II PUBLICE DE CONDUCEREȚĂTEȘTI  

FUNC IAȚĂTEȘTI GRAD I GRAD II

coeficient coeficient
Secretar comună 3,3 3,4

ef birouȘTI 3,2 3,3

B. FUNC II PUBLICE DE EXECU IEȚĂTEȘTI ȚĂTEȘTI  

Nr.
crt.

Func iațiile publice și contractuale din cadrul Grad 
profesional

Nivel 
studii

Coeficient

1 Auditor superior S 2,49
principal S 2,40

asistent S 2,20

2 Consilier,consilier juridic,expert, inspector superior S 2,33

principal S 2,22

asistent S 2,15

debutant S 1,56

3
Referent de specialitate

superior SSD 2,23

principal SSD 2,00

asistent SSD 1,85

debutant
SSD 1,21

4 Referent/poli ist localțătești, judeţul Neamţ; superior M 1,91
principal M 1,80
asistent M 1,32



debutant M 1,19

C. FUNC II CONTRACTUALE  DE CONDUCEREȚĂTEȘTI  

FUNC IAȚĂTEȘTI GRAD I GRAD II

coeficient coeficient
ef Serviciu Voluntar pentru Situa ii de Urgen ăȘTI țătești, judeţul Neamţ; țătești, judeţul Neamţ; 2,62 2,72

D. FUNC II CONTRACTUALE DE EXECU IEȚĂTEȘTI ȚĂTEȘTI  

Nr.
crt.

Func iațiile publice și contractuale din cadrul Grad i treaptăși contractuale din cadrul
profesională

Nivel 
studii

Coeficient

2 Agent pază IA M 1,32

I M 1,23

II M 1,21

debutant M 1,17

3 oferȘTI I M 1,28

II M 1,23

4 Muncitor calificat

I M;G 1,28
II M;G 1,23
III M;G 1,21
IV M;G 1,17

5
Paznic (pă une), guard  ști, judeţul Neamţ; M;G 1,21

6 Îngrijitor M;G 1,21

 

    Coeficientul aferent func iilor țiile publice și contractuale din cadrul prevăzute la lit. B i D  este stabilit pentru și contractuale din cadrul  grada ia 0.țiile publice și contractuale din cadrul
   Salariile de bază pentru func iile prevăzute la lit.A,  B,  C i  D  se stabilesc  prin înmul ireațiile publice și contractuale din cadrul și contractuale din cadrul țiile publice și contractuale din cadrul
coeficien ilor  cu  salariul de bază minim brut pe ară  garantat în plată în vigoare. țiile publice și contractuale din cadrul țiile publice și contractuale din cadrul
    Salariile de bază pentru grada iile 1 – 5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentruțiile publice și contractuale din cadrul
grada ia  0  potrivit  prevederilor  art.10  din  Legea  nr.153/2017,  privind  salarizarea  personaluluițiile publice și contractuale din cadrul
plătit din fonduri publice, cu modificările i completările ulterioare. și contractuale din cadrul
                SECRETAR,                                                              REPREZENTAN I SALARIA I,ȚĂTEȘTI ȚĂTEȘTI
            URSACHE  ELENA                                                    Ver anu Diana__________        ști, judeţul Neamţ;

                                                                                                  Cre u Cristian-Constantin țătești, judeţul Neamţ; ________    

ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI                                                                                                                                                                          



H OT A R A R E
acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de

Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ în vederea exercitării votului

                Consiliul Local al comunei Băl ăte ti, jude ul Neam ;țătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ; țătești, judeţul Neamţ; țătești, judeţul Neamţ;
                    Vâzând :
                - Adresa nr.106/28.12.2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară  „AQUA
NEAMT”
                - Adresa nr. 8313 / 240 /13.12.2018  a operatorului regional al Companiei Judetene
Apa Serv SA
                - Nota de fundamentare a primarului comunei înregistrată la nr.307/23.01.2019
        Având în vedere prevederile :
         -   Legii  nr.  51/2006 a serviciilor  comunitare  de utilitati  publice,  cu modificarile  si
completarile ulterioare- art.8 alin.3 , art.10 alin.5 , art.32 alin.1 pct.e) si art.43 alin.8;
        -      Legii  nr.  241/2006 privind serviciul  de alimentare  cu apa si de canalizare,  cu
modificarile si completarile ulterioare  –   art.12 alin.1 lit i , art.13 , art.24 alin.1 pct.d) si art.35
alin.6;
        -    Hotararii Guvernului nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a
Statutului – cadru ale asociatiillor de dezvoltare in tercomunitara cu obiect de activitate serviciile
de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
            In temeiul dispozitiilor art.36, alin.(2), lit. «d», alin.(6) lit.a pct.14  si ale
art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

HOTARASTE:

           Art.1. Se  acorda mandat special  reprezentantului comunei Băl ăte ti țătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ;  d-lui Platon Mihai-
Giani, viceprimarul comunei să voteze „ PENTRU „   în Adunarea Generala a Asocia iilor ațătești, judeţul Neamţ;
A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama  Comunei Băl ăte ti:țătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ;
       -  Modificarea si completarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de
utilitati publice-apa conform Anexa 1 ;
       -  Modificarea si completarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de
utilitati publice – canalizare conform Anexa 2;
       -  Modificarea prin Act aditional,  a Contractului de delegare a gestiunii  serviciilor de
alimentare cu apa si de canalizare nr. 28/ 10.08.2009, incheiat  intre Asociatia  de Dezvoltare
Intercomunitara  „AQUA  NEAMT”  si  Compania  Judeteana  Apa  Serv  S.A.,  cu  privire  la
modificarea si completarea tarifelor pentru servicii conexe  serviciilor de utiliatti publice apa si
canalizare ;
          Art. 2. În situatia în care reprezentantul comunei Băl ăte ti desemnat la art.1 respectiv dl.țătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ;
Platon  Mihai-Giani,  viceprimarul  comunei  se  afla în  imposibilitatea  exercitării  mandatului
incredintat, interesele comunei vor fi reprezentate de d-na Acozmei Emilia în calitate de primar
al comunei, cetatean roman, nascut(a) la data de 20.07.1959 în comuna Băl ăte ti, jude ul Neamțătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ; țătești, judeţul Neamţ; țătești, judeţul Neamţ;



domiciliat(a)  în  posesor  al  C.I.seria  NT  nr.896957,  eliberat(a)  de  SPCLEP  la  data  de
03.08.2016,C.N.P 2590720274783
        Art.3. Se  aproba  semnarea,  prin  reprezentantul  legal  al  A.D.I.”AQUA  NEAMT”,
Presedintele  Asociatiei  –  dl.  Radu  Tudorel,  a  Actului  Aditional  la  Contractul  de  delegare  a
gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare nr. 28/2009, cu privire la modificarea si
completarea tarifelor pentru servicii conexe serviciilor de utilitati publice  apa si canalizare.
          Art.4. Secretarul comunei va  transmite  prezenta hotarare autoritatilor
si persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ANGHEL MARIANA

    Nr.2
Contrasemneaza,
    Din 29.01.2019

Secretar,Ursache Elena

                                        Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13
Impotriva:-

Abtineri:-

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂL ĂTE TIȚĂTEȘTI ȘTI



HOTĂRÂRE
privind stabilirea situaţiilor deosebite  pentru care se acordă ajutoarele de urgenţă din bugetul

local 

      Consiliul Local al comunei Băl ăte ti, judeţul Neamţ;țătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ;
        Examinând expunerea de motive a Primarului comunei Băl ăte ti, înregistrată sub nr.309 dințătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ;

23.01.2019 ;
        Văzând raportul de specialitate al Compartimentului  de Asistenţă Socială, înregistrat sub nr.310

din 23.01.2019; 
Având în vedere prevederile:
-   art.28  alin.(2)  din  Legea  416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;
-  art.41, art.42, art. 43, art.44, art.45, art.46, art.47 şi art.48 din H.G nr. 50/2011 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii  nr.416/2001 privind venitul  minim garantat,  cu
modificările şi completările ulterioare;

-   art.11,  art.15,   art.16  si  art.  129  din  Legea  292/2011  a  asistenţei  sociale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În  temeiul  prevederilor  art.  36  alin.(6)  lit.a  pct.2  şi  ale  art.45  alin.(2)  din  Legea  nr.215/2001  a

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se  aprobă   situaţiile  deosebite  pentru  care  se  acordă  ajutoarele  de  urgenţă,  precum  şi
cuantumul maxim al acestora, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta.           

Art.2.  Se aprobă  Metodologia  de  acordare  a  ajutoarelor  de  urgenţă,  în  baza  Legii  nr.  416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei nr. 2, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.  Compartimentul  de Asistenţă  Socială  va lua toate măsurile necesare în vederea ducerii  la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Incepând cu data adoptării prezentei hotărâri işi încetează aplicabilitatea orice altă prevedere
contrară.

Art.5.  Secretarul  comunei  Băl ăte ti  va  asigura  publicitatea  şi  comunicarea  prezentei  hotărârițătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ;
instituţiilor şi persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ANGHEL MARIANA

    Nr.3                                                                                                 Contrasemneaza,
    Din 29.01.2019                                                                                       Secretar,Ursache Elena

                                        Total consilieri locali :13

Prezenti:13
Pentru:13

Impotriva:-

ROMANIA
JUDETUL  NEAMT

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BALTATESTI



   HOTARARE
privind  incheierea unor acte aditionale 

la contractele de concesiune i închiriere  ști, judeţul Neamţ;
          Consiliul  local  al  comunei Baltatesti, judetul  Neamt ;
          Vazand  referatul de specialitate  inregistrat la nr.312/23.01.2019  precum si expunerea de 
motive intocmita de primarul comunei , inregistrata sub nr.311/23.01.2019. 
           Avand in vedere prevederile:
         -  OUG nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publica;
        -   HG nr.168/14.02.2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publica;
        - Legii nr.287/2009, privind Codul Civil 
           Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.
           In  temeiul art.36, alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”a”  precum si  art. 45, alin.(3)  din  Legea  
nr.215/2001, Legea administratiei  publice  locale  nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

HOTARASTE :
          Art. 1. –  Se  aproba incheierea  de  Acte  aditionale  la  contractele de concesiune i ști, judeţul Neamţ;
închiriere având ca obiect concesionarea  i închirierea  bunurilor imobile ce apar in domeniului ști, judeţul Neamţ; țătești, judeţul Neamţ;
public sau privat al comunei Băl ăte ti ,  in sensul modificării  art.  din contracte  privind țătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ;
redeven a/chiria -  nivelul acestora să fie indexate   anual cu indicele de infla ie comunicat de țătești, judeţul Neamţ; țătești, judeţul Neamţ;
INS.  
           Art.2. -  Prin actele adi ionale ce se vor încheia, vor fi actualizate  i datele de identificare țătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ;
ale păr ilor contractante.țătești, judeţul Neamţ;
           Art.3 – Se aprobă  modelul de Act adi ional, conform Anexei, parte integrantă la prezentațătești, judeţul Neamţ;
hotărâre.
       Art.4. – Se împuternice te Primarul comunei Băl ăte ti  să semneze în numele Consiliului ști, judeţul Neamţ; țătești, judeţul Neamţ; ști, judeţul Neamţ;
Local actele adi ionale la contractile de concesiune/închiriere.țătești, judeţul Neamţ;
          Art.3. – Secretarul  comunei  Baltatesti  va  comunica  autoritatilor  si  persoanelor  
interesate  prezenta  hotarare .

PRESEDINTE DE SEDINTE,
ANGHEL MARIANA

Nr.4                                                                                         CONTRASEMNEAZA,
Din 29.01.2019                                                                       SECRETAR,Ursache Elena            

                                         Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13
Impotriva:

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI



                                                                                                                                        

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor

al comunei Baltatesti pentru anul 2019

    Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
    Vazand  referatul de specialitate intocmit de d-l Cretu Cristian-Constantin, sef Serviciu

Voluntar pentru Situatii de Urgenta, referat inregistrat la nr.314/23.01.2019.
     Analizand „Expunerea de motive” intocmita de primarul  comunei,  inregistrata  la

nr.313/23.01.2019.
    Avand in vedere prevederile art.4 , art.13 si art.14 din  Legea nr.307/2006, privind

apararea  impotriva  incendiilor,  a  Legii  nr.481/2004  privind  protectia  civila,  modificata  si
completata, precum si OUG nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor
de Urgenta;

    Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.
    În temeiul dispozitiilor art.36 alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.8  si 

art.45.alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile
si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
                Art.1.- Se  aproba  Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Baltatesti
pentru anul 2019, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

   Art.2. – Primarul comunei va  asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ANGHEL MARIANA

                                                                                                                                          

                                                                                      CONTRASEMNEAZA,
 NR.5                                                                                      Secretar,

    DIN 29.01.2019                                                                                             Ursache Elena

Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:-13

Impotriva:-

ROMANIA
JUDETUL  NEAMT

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BALTATESTI



   HOTARARE
pentru aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local

pentru repartizarea  orelor de munca a beneficiarilor de ajutor social

           Consiliul  local  al  comunei Baltatesti, judetul  Neamt ;
            Vazand  expunerea de motive a  primarului comunei Baltatesti inregistrata sub 
nr.315/23.01.2019, precum si referatul de specialitate   inregistrat sub nr.316/23.01.2018. 
            Avand in vedere prevederile art.6,  alin.(7) si (8) din Legea nr.416/2001, privind  venitul 
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
            Luand act de raportul de avizare al comisiei de specialitate;
            In  temeiul art.36  alin.(2), lit.”b”    si  art. 45, alin.(1)  din  Legea  nr.215/2001, Legea 
administratiei  publice  locale  nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;

HOTARASTE :

          Art. 1 –  Se aproba  Planul de lucrari si actiuni de interes local pe anul 2019, pentru 
repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de ajutor social, prevazut in anexa la prezenta 
hotarare
          Art.2. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari.
          Art.3 – Secretarul  comunei  Baltatesti  va  asigura publicarea si  comunicarea prezentei 
hotarari  institutiilor   si  persoanelor  interesate.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,
ANGHEL MARIANA

Nr.6                                                                                          CONTRASEMNEAZA,
DIN 29.01.2019                                                                              SECRETAR,

                                                               Elena Ursache

Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:-13

Impotriva:-
Abtineri:-
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