.

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
HOTARARE
privind aprobarea bugetului local pe anul 2019
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand expunerea de motive intocmita de primarul comunei d-na Acozmei Emilia, inregistrata la
nr.1720/05.04.2019;
Examinand referatul intocmit de d-na Petrescu Maria, sef Birou contabilitate financiar, impozite si
taxe, inregistrat sub nr.1721/05.04.2019;
Avand in vedere prevederile Legii nr.50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019 si art.19, alin.(1) 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, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1. - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019, conform Anexei nr.1, ce face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.- Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe sectiuni pentru anul 2019, conform Anexei
nr.2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. – Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 , conform Anexei nr.3 ce face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.4. – Se aproba Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza pe anul 2019,
conform Anexei nr.4 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art.6. – Secretarul comunei transmite prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
LAPTEȘ DAN DAN
Contrasemneaza,
NR.15
DIN 10.04.2019

Secretar ,
Ursache Elena
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTARARE
privind aprobarea organigramei si a statului de
functii ale aparatului propriu

Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Examinand Nota de fundamentare intocmita de primarul comunei , inregistrata la
nr.1722/05.04.2019, precum i referatul de specialitate intocmit de d-na Ursache Elena, secretarul comunei.
Avand in vedere prevederile:
- art.107, alin.(2) din Legea nr.188/1999, ( r2), privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile
si completarile ulterioare;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul dipozitiilor art.36 alin.2, lit.”a” si alin.(3) lit.”b”, precum si art.45, alin.(1) din Legea
nr.215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. – Se aproba organigrama i numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului
comunei Băl ăte ti , conform anexei nr. 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. – Se aproba statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Băl ăte ti ,
conform anexei nr.2, ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.- La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice hotarare contrara.
Art.4. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTE,
LAPTEȘ DAN DAN
Nr.16
Din 10.04.2019

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
URSACHE ELENA
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13
Impotriva:Abtineri:-

ROMÂNIA

JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobare Deviz General reactualizat – REST DE EXECUTAT
pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri în localitatea Bălțătești,
amenajare sistematizare verticală parcare la Școala cu clasele I-VIII Bălțătești,
comuna Bălțătești, județul Neamț
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand referatul de specialitate înregistrat la nr.1725/05.04.2019, precum si expunerea de motive
intocmita de primarul comunei, inregistrată sub nr.1724/05.04.2019;
Avand in vedere prevederile:
- art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- OUG nr.114/28.12.2018, 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.(1) lit.e i alin.(7) din Legea nr.98/2016, privind achizi iile
publice, cu modificările i completările ulterioare, coroborate cu art.1 alin.(2), art.4 alin.(5) i art.6 alin.(1) i
alin.(2) din Instruc iunile A.N.A.P. nr.2/2018, privind ajustarea preţului contractului de achiziţie
publică/sectorială
În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „b”, alin.(4), lit.”d” 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 Devizul General – REST DE EXECUTAT privind cheltuielile necesare
finalizării obiectivului de investi ii „Modernizare drumuri în localitatea Băl ătești, amenajare și ti, amenajare ști, amenajare și i
sistematizare verticală parcare la coala cu clasele I-VIII Băl ătești, amenajare și ti, comuna Băl ătești, amenajare și ti, jude ul Neam ,
deviz reactualizat în urma majorării sumei de la 214.797 lei la 236.277 lei, respectiv cu suma de 21.480 lei fără
TVA, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2. – Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
Art.3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LAPTE DAN
CONTRAS
EMNEAZA,
Nr.17
Din 10.04.2019

SECRETAR, Ursache Elena

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

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTARARE
privind aprobare sumă reactualizată pentru investi ia Înfiin are re ea de canalizare cu sta ie de epurare
satele Băl ătești, amenajare și ti ști, amenajare și i Valea Seacă, comuna Băl ătești, amenajare și ti, jude ul Neam , prin Submăsura 7.2 “ prin încheierea
unui act aditional la contractul de lucrări
Consiliul local al comunei Baltatesti, judetul Neamt ;
Vazand referatul de specialitate inregistrat la nr.1727/05.04.2019 precum si expunerea de motive
intocmita de primarul comunei , inregistrata sub nr.1726/05.04.2019.
Avand in vedere prevederile:
- art.20 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările i
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.(1) lit.e i alin.(7) din Legea nr.98/2016, privind achizi iile publice,
cu modificările i completările ulterioare, coroborate cu art.1 alin.(2), art.4 alin.(5) i art.6 alin.(1) i alin.(2) din
Instruc iunile A.N.A.P. nr.2/2018, privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială
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 unui Act adi ional la contractul de lucrări
nr.97/14.08.2018 încheiat cu executantul SC Aqua SRL – lider i SC PHR Construct Solution SRL Asociat ,
pentru obiectivul “Înfiin are re ea de canalizare cu sta ie de epurare satele Băl ătești, amenajare și ti ști, amenajare și i Valea Seacă,
comuna Băl ătești, amenajare și ti, jude ul Neam , prin Submăsura 7.2 “, in sensul majorării pre ului contractului de la
4.039.174,20 lei la 4.372.915,48 lei, respectiv cu suma de 333.741,28 lei fără TVA .
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,

LAPTEȘ DAN DAN
Nr.18
Din 10.04.2019

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

