
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
                                                                                                            

H O T A R A R E
privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

                     Consiliul Local al   comunei Baltatesti, judetul Neamt;
                     Vazand expunerea de motive intocmita de primarul  comunei , inregistrata la nr.2900/21.06.2019;
                     Examinand raportul de specialitate  intocmit de d-na Petrescu  Maria, ef  birou contabilitate, șef  birou contabilitate, 
financiar, impozite i taxe locale, inregistrat sub nr.2901/21.06.2019;șef  birou contabilitate, 
                     Avand in vedere prevederile  Legii nr.50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019  si  art.19, 
alin.(2) 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;

HOTARASTE:

                   Art.1. – Bugetul  de venituri si cheltuieli  pe anul 2019, aprobat prin Hotararea  Consiliului Local 
nr.15  din 10.04.2019, se modifica conform anexei  nr.1, ce face  parte integranta din prezenta hotarare.

                  Art.2. – Bugetul de venituri si cheltuieli pe sectiuni de functionare si dezvoltare, pentru anul 2019, 
se  modifica conform anexei nr.2, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

                   Art.3. –Lista obiectivelor de investi ii pentru anul 2019 se modifică conform ții pentru anul 2019 se modifică conform anexei nr.3, ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

                  Art.4. – Primarul comunei si contabilul Primariei vor duce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari.

                  Art.5. – Secretarul comunei va comunica autoritatilor si persoanelor interesate prezenta hotarare.      

             

PRESEDINTE DE SEDINTA,
LAPTE   DANȘ  DAN

                                                                                                                         CONTRASEMNEAZA,
                                                                                                                               SECRETAR,
NR.26                                                                                                                  URSACHE ELENA                      
DIN. 27.06.2019

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13
. 
            



ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI  BALTATESTI

H OT Ă R Â R E
privind  vanzarea directa a unui teren

din domeniul privat al comunei 

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

nr.2902/21.06.2019, precum si „studiul de oportunitate” intocmit de d-na Buraga Maria, responsabil tehnic
urbanism si amenajarea teritoriului.

         Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.     
         În temeiul art.36, alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.b”, art.45, alin.(3)  si art.123, alin.(3) si (4) din Legea

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările i copletările ulterioare; șef  birou contabilitate, 

HOTĂRĂŞTE

            Art.1 –  (1) - Se aproba  vanzarea catre d-l Mo ă ăianu Ion  domiciliat in comuna Baltatesti, satții pentru anul 2019 se modifică conform ții pentru anul 2019 se modifică conform 
Baltatesti,   judetul  Neamt  a   suprafetei  de  287  mp  teren,avand  nr.cadastral  51306,  unde  este  amplasata
constructia garaj  proprietatea acestuia, teren situat in intravilanul satului Baltatesti punct „anexa blocuri”, ce
face parte din domeniul privat al comunei.
             (2) – Se însu e te raportul de evaluare a terenului mentionat la alin.(1),  intocmit de expert evaluatorșef  birou contabilitate, șef  birou contabilitate, 
inginer Mondan Ghiorghe.
            (3) – Pre ul de vânzare al terenului este  de 11.272 lei, stabilit în raportul de evaluare.ții pentru anul 2019 se modifică conform 
            Art.2. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, fiind
imputernicit să semneze contractul  de vânzare –cumparare in fa a notarului public.ții pentru anul 2019 se modifică conform 
            Art.3. – La data încheierii contractului de vânzare-cumpărare încetează contractul de concesiune
nr.1987/19.07.2005.     
           Art.4. – Secretarul  comunei va comunica  prezenta hotarare  persoanelor si  autoritatilor interesate.       
                                

PRESEDINTE DE SEDINTA,
LAPTES DAN

NR.27                                                                                                          CONTRASEMNEAZA,
Din 27.06.2019                                                                                                           SECRETAR,

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13



ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI                                                                                         
     

HOTARARE
privind  transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului

situat în extravilanul comunei Agapia, proprietate privată a comunei
Băl ăte ti, înscris în CF nr.51244 în favoarea numitei Iacob-Strungaru Lilianații pentru anul 2019 se modifică conform șef  birou contabilitate, 

                      Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;

                    Examinand  Expunerea de motive intocmita de d-na Acozmei Emilia , primarul comunei, înregist   
rată la nr.2904/21.06.2019.
                    Văzând raportul de specialitate întocmit de d-na Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism.
                    Avand in vedere prevederile art.41 din   Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicată, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare;
                    Luand act de avizul favorabil al Comisiei  de specialitate.
                    In temeiul dispozitiilor art.36, alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”a” si “b” si ale art.45, alin.(3) din Legea 
nr.215/2001, Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

             Art.1.–  Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafa ă de 610 mp,ții pentru anul 2019 se modifică conform 
înscris în Cartea Funciară nr.51244, teren situat în extravilanul comunei Agapia, proprietatea privată a comunei
Băl ăte ti, în favoarea numitei Iacob-Strugaru  Liliana.  ții pentru anul 2019 se modifică conform șef  birou contabilitate, 
               Art.2- (1) Se aproba încheierea unui nou contract de concesiune, între comuna Băl ăte ti i Iacob-ții pentru anul 2019 se modifică conform șef  birou contabilitate, șef  birou contabilitate, 
Strugaru  Liliana,  domiciliată  în  mun.Ia i,  jud.  Ia i,   conform Anexei   nr.1,  care  face  parte  integrantă  dinșef  birou contabilitate, șef  birou contabilitate, 
prezenta hotărâre.
(2) Redeven a este de 1,20 lei/mp/an. ții pentru anul 2019 se modifică conform 
(3) Durata concesiunii -  49 ani .  
              Art.3. – Cu semnarea contractului de concesiune se împuternice te primarul comunei Băl ăte ti, d-nașef  birou contabilitate, ții pentru anul 2019 se modifică conform șef  birou contabilitate, 
Acozmei Emilia.
              Art.4. –  La data încheierii contractului de concesiune  între comuna Băl ăte ti i numita Iacob-ții pentru anul 2019 se modifică conform șef  birou contabilitate, șef  birou contabilitate, 
Strungaru  Liliana,  se  reziliază  contractul  de  concesiune   nr.2045/04.08.1999  i  actul  adi ional  la  contractșef  birou contabilitate, ții pentru anul 2019 se modifică conform 
nr.1/29.12.2017.    
              Art.5. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
              Art.6. - Secretarul  comunei va comunica  prezenta hotarare  persoanelor si  autoritatilor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
LAPTE  DAN Ș  DAN

NR.28                                                                                                           CONTRASEMNEAZA,
DIN27.06.2019                                                                                                                                   SECRETAR,

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13



ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

H O T A R A R E
privind rezultatul alegerii presedintelui de sedinta

           Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt
           Avand in vedere prevederile art. 35, alin (1) din Legea nr. 215/2001, Legea Administratiei Publice 
Locale, republicata;
           Vazand Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului –cadru de organizare si 
functionare a consiliilor locale;
           In temeiul disp. art.36 si ale art.45 alin.(1) din Legea 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale, 
republicata;

HOTARASTE

                  Art. 1 – Se alege presedinte de sedinta prin vot deschis  al unui numar de –12  -  consilieri,  pentru  3
luni –  iulie-august-septembrie  2019 in persoana   d-lui consilieri Roban Ciprian-Andrei .

                   Art. 2 – Secretarul comunei va comunica persoanelor si autoritatilor interesate prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
LAPTE   DANȘ  DAN

    NR.29
    DIN 27.06.2019                                                                                          CONTRASEMNEAZA
                                                                                                                      SECRETAR, Ursache Elena
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