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ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea componenței echipei mobile,
pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
Consiliul Local al comunei Bălțătești, judeţul Neamț;ătești, judeţul Neamț;ti, judeţul Neamțătești, judeţul Neamț;;
Având în vedere expunerea de motive întocmită de primarul comunei, prin care se propune stabilirea
componen ei echipei mobile, pentru interven ia de urgen ă în cazurile de violen ă domestică;
Ţinând cont de Referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, nr.1344 din data de 22.03.2019.
Având în vedere prevederile art.351 și art.35i art.352 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea ști, judeţul Neamț;i combaterea
violențătești, judeţul Neamț;ei domestice, republicată, cu modificările ști, judeţul Neamț;i completările ulterioare, precum ști, judeţul Neamț;i prevederile Ordinului
nr.2525/2018 emis de Ministerul Muncii ști, judeţul Neamț;i Justițătești, judeţul Neamț;iei Sociale, privind aprobarea Procedurii pentru intervențătești, judeţul Neamț;ia de
urgențătești, judeţul Neamț;ă în cazurile de violențătești, judeţul Neamț;ă domestică;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.2 ști, judeţul Neamț;i art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se constituie echipa mobilă pentru intervențătești, judeţul Neamț;ia de urgențătești, judeţul Neamț;ă în cazurile de violențătești, judeţul Neamț;ă domestică, în
următoarea componențătești, judeţul Neamț;ă:
1. Mihuțătești, judeţul Neamț; Nicolae-Ciprian – consilier superior Compartiment asistențătești, judeţul Neamț;ă socială- Coordonator echipă mobilă
2. Gorgan Costică-Cristinel, polițătești, judeţul Neamț;ist local - membru
3. Pâslaru Constantin, agent pază - membru
4. Crețătești, judeţul Neamț;u Cristian-Constantin, ști, judeţul Neamț;ef SVSU - membru
(2) Atât coordonatorul, cât ști, judeţul Neamț;i ceila lțătești, judeţul Neamț;i membri ai echipei mobile, vor avea atribuțătești, judeţul Neamț;iile prevăzute de
legislațătești, judeţul Neamț;ia în vigoare privind violențătești, judeţul Neamț;a domestică, acestea urmând a fi prevăzute în Fiști, judeţul Neamț;a postului fiecărui membru
al echipei mobile.
Art. 2. Deplasarea membrilor echipei mobile pentru intervențătești, judeţul Neamț;iile de urgențătești, judeţul Neamț;ă în cazurile de violențătești, judeţul Neamț;ă
domestică se va face cu autoturismul Dacia Logan nr. de înmatriculare NT – 04 - PRB
Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Asistențătești, judeţul Neamț;ă Socială din cadrul
Primăriei Bălțătești, judeţul Neamț;ătești, judeţul Neamț;ti ști, judeţul Neamț;i de către fiecare membru al echipei mobile.
Art.4. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ANGHEL MARIANA
Nr.12
Contrasemneaza,
Din 28.03.2019
Secretar,Ursache
Elena
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

H OT A R A R E

privind aprobarea inițierii elaborării PUZ pentru introducerea suprafeței de
1504,65 mp
în intravilanul satului Bălțătești
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.1345 /22.03.2019 a primarului comunei Baltatesti, judetul Neamt;
- referatul de specialitate intocmit de d-na Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism si amenajarea
teritoriului inregistrat sub nr.1346/22.03.2019;
- prevederile Legii nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ști, judeţul Neamț;i
completările ulterioare;
- prevederile Ordinului MLPAT nr.176/N/2000, pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind
metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal".
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul dispozitiilor art.36, alin.(5), lit. «c» si ale art.45, alin.(2), lit.e din Legea nr.215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
HOTARASTE:
Art.1. – Se aproba inițătești, judeţul Neamț;ierea ebalorării documentațătești, judeţul Neamț;iei de urbanism Planul Urbanistic Zonal ști, judeţul Neamț;i
Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia pentru introducerea în intravilanul satului Bălțătești, judeţul Neamț;ătești, judeţul Neamț;ti, comuna
Bălțătești, judeţul Neamț;ătești, judeţul Neamț;ti a suprafețătești, judeţul Neamț;ei de 1.504,65 mp teren situat în punctul Coasta Părului, sola 17, parcela 2 /1, în vederea
construirii unei locuințătești, judeţul Neamț;e.
Art.2. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza compartimentul
urbanism ști, judeţul Neamț;i amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarul comunei.
Art.3. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ANGHEL MARIANA
Nr.13
Din 28.03.2019

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

Impotriva:-

