.

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind completarea Regulamentului Intern al aparatului de
specialitate al primarului comunei Bălțăteștiăteștiti
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand referatul de specialitate intocmit de secretarul comunei, inregistrat la nr.808/22.02.2019.
Analizand „Expunerea de motive” intocmita de primarul comunei, inregistrata la nr.807/22.02.2019.
Avand in vedere prevederile:
- Regulamentului (UE) nr.679/2016, al Parlamentului European știi al Consiliului
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date.
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.(2), lit.”a”, alin.(3), lit.”a” si art.45.alin.(1) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă completarea Regulamentul Intern al aparatului de specialitate al primarului
comunei Bălțăteștiăteștiti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.12/29.03.2018 , cu capitolul XV, prevăzut în
anexa ce face parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.2. – Celelalte prevederi ale regulamentului rămân neschimbate.
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.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ANGHEL MARIANA
Nr.8
Din 27.02.2019

CONTRASEMNEAZA,
Secretar, Ursache Elena
Total consilieri locali :13
Prezenti:12
Pentru:12
Impotriva:Abtineri:-

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
HOTARARE
privind încheierea unui contract de prestări servicii
pentru analiza de risc
Consiliul local al comunei Baltatesti, judetul Neamt ;
Vazand “referatul de specialitate” inregistrat la nr.810/22.02.2019 si “Expunerea de motive” intocmita
de primarul comunei, inregistrata la nr.811/22.02.2019.
Avand in vedere prevederile:
- Legii nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr.301/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
- Legii nr.98/2016, privind achizițăteștiiile publice, cu modificările știi completările ulterioare
- Legii nr.273/2006, privind finanțăteștiele publice locale, cu modificările știi completările ulterioare;
Luand act de raportul de avizare al comisiei de specialitate.
In temeiul art.36, alin.(1), precum 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 – (1) Se aproba incheierea unui contract de prestari-servicii privind
analiza de risc la securitatea fizică , pentru sediul Primăriei Bălțăteștiăteștiti, prin procedura achizițăteștiiei directe.
(2)Se imputerniceștite Primarul comunei Bălțăteștiăteștiti să semneze contractul de prestări servicii .
Art.2. – Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate va asigura ducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hotarari.
Art.3 – Secretarul comunei Baltatesti va comunica autoritatilor si persoanelor interesate
prezenta hotarare .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ANGHHEL MARIANA
Nr.9
Din 27.02.2019

Contrasemneaza,
Secretar,Ursache Elena
Total consilieri locali :13
Prezenti:12
Pentru:12
Impotriva:Abtineri:-

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
HOTARARE
privind aprobarea încheierii unui act aditional
la contractul de lucrări nr.3345/02.08.2018 încheiat cu executantul SC DANLIN XXL SRL
Consiliul local al comunei Baltatesti, judetul Neamt ;
Vazand referatul de specialitate inregistrat la nr.812/22.02.2019 precum si expunerea de motive
intocmita de primarul comunei , inregistrata sub nr.811/22.02.2019.
Avand in vedere prevederile:
- art.20 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările știi
completările ulterioare;
- OUG nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene;
- art.221 alin.(7) din Legea nr.98/2016, privind achizițăteștiiile publice, cu modificările
știi completările ulterioare;
Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.
In temeiul art.36, alin.(4), lit.”d” precum si art. 45, alin.(2) din Legea nr.215/2001, Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :
Art. 1. – (1) Se aproba încheierea Actului aditional nr.1 la contractul de lucrări
nr.3345/02.08.2018 încheiat cu executantul SC DANLIN XXL SRL, pentru obiectivul “Modernizare drumuri
de interes local în comuna Bălțătești, județul Neamț “,ătești, județul Neamț “,ti, județătești, județul Neamț “,ul Neamțătești, județul Neamț “, “, prin PNDL, in sensul majorării prețăteștiului contractului
cu suma de 207.095,65 lei fără TVA , act aditional prevazut in anexa la prezenta hotarare.
(2)
Suma este prinsă în contractul de finanțăteștiare semnat cu Ministerul Dezvoltării Ragionale știi Administrațăteștiiei
Publice
Art.2. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art.3. – Secretarul comunei Baltatesti va comunica autoritatilor si persoanelor interesate prezenta
hotarare .
PRESEDINTE DE SEDINTE,
ANGHEL MARIANA
Nr.10
Din 27.02.2019

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,Ursache Elena
Total consilieri locali :13
Prezenti:12
Pentru:12
Impotriva:Abtineri

