
            ROMÂNIA
JUDETUL NEAMȚ
COMUNA BĂL ĂTE TIȚ ȘTI
CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA 
privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

“AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului
          Consiliul  Local al comunei Băl ăte ti, jude ul Neam .țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț. țătești, județul Neamț. țătești, județul Neamț.
        Având în vedere :
        - Referatul de aprobare  întocmit de primarul comunei, înregistrat sub nr.3325/19.07.2019, precum i raportul dești, județul Neamț.
specialitate înregistrat sub nr. 3326/19.07.2019
       - Adresa nr. 57/09.07.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT”
       -  Avizul ANRSC nr.706287 / 03.06.2019  privind  solicitarea  operatorului  regional  C.J.Apa  Serv  SA  de
modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare;
      Avand in vedere prevederile :
      -  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare- art.8 alin.3
lit.k si d^ si  art.10 alin.5 
     -  Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare
–   art.12 alin.1 lit i si art.35 alin.4;
      -   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;
          În temeiul  art.129, alin.(1), alin.(2) lit.d i alin.(7) lit.n, precum i art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privindști, județul Neamț. ști, județul Neamț.
Codul administrativ.

HOTARASTE:
           Art.1. Se  acorda mandat special  reprezentantului comunei Băl ăte tițătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.  să voteze în Adunarea Generala a Asocia iilorțătești, județul Neamț.
a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului Local al  Comunei  PENTRU:  modificarea pre urilor ițătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
tarifelor  la  serviciul  de  alimentare  cu  apa  potabila  si  de  canalizare-epurare,  conform  avizului  A.N.R.S.C  nr.
706287/03.06.2019; 

Art.2 Se   acorda  mandat  special   reprezentantului  comunei  Băl ăte tițătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.  să  voteze  în  Adunarea  Generala  a
Asocia iilor  a  A.D.I  ”.AQUA  NEAMT”,  în  numele  şi  pe  seama  Consiliului  Local  al   Comunei  Băl ăte ti  țătești, județul Neamț. țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț. pentru
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., (care va include actualizarea inventarului bunurilor de retur aferente sistemelor preluate de operatorul regional
si, dupa caz, si modificarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare-epurare). 
          Art.  3.  În  situatia  în  care  reprezentantul  comunei  Băl ăte ti  desemnat  la  art.1  respectiv  dl  Platon Mihai-țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
Giani,viceprimarul comunei, se afla în imposibilitatea exercitării mandatului incredintat,  interesele comunei Băl ăte ti vorțătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
fi reprezentate de d-na Acozmei Emilia calitate de primar al comunei, cetatean roman, nascută la data de 20.07.1959 în
com.Băl ăte ti, domiciliată în com.Băl ăte ti, sat Valea Seacă, jud.Neam ,posesoare al C.I.seriaNT nr.896957, eliberată dețătești, județul Neamț. ști, județul Neamț. țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț. țătești, județul Neamț.
SPCLEP .la data de03.08.2016,C.N.P 2590720274783.
         Art.4. 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  actualizarea inventarului bunurilor de retur aferente sistemelor preluate de operatorul regional si,
dupa caz, la modificarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare-epurare.
          Art.5. Prezenta hotarare se va comunica institutiilor interesate si A.D.I. AQUA NEAMT.

PRE EDINTE DE EDIN Ă,ȘTI ȘTI Ț
ROBAN CIPRIAN-ANDREI

NR.30                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,
DIN 25.07.2019                                                                                                    SECRETAR, URSACHE ELENA                                                                                                                                     

    Total consilieri locali :13   Prezenti:12 Pentru: 12



JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea

vehiculelor – supuse înregistrării, la nivelul comunei Bălțătești  

                     Consiliul Local al comunei Băl ăte ti, jude ul Neamțătești, județul Neamț. ști, județul Neamț. țătești, județul Neamț. țătești, județul Neamț.
         Văzând:
- referatul de aprobare nr.3327/19.07. 2019 a d-nei primar Acozmei Emilia, prin care 

propune aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe 
raza comunei Băl ăte ti,  supuse înregistrării;țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.

 - raportul de specialitate al compartimentului de resort înregistrat sub 
nr.3328/19.07.2019;

Luând în considerare avizul favorabil nr.3905165/28.06.2019 al  Direcţiei Regiei Permise
de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor; 

Având în vedere prevederile:
- art.14, alin.(1) din O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările i completările ulterioare; ști, județul Neamț.
            - art.23 din Ordinul Ministrului Administra iei i Internelor nr.1501/2006, țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț. privind 
procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie 
sau pentru probe a vehiculelor.

Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
           În temeiul dispozi iilor  art.țătești, județul Neamț. 129, alin.(1), alin.(2) lit.d i  alin.(7) lit.m,  precum i art.139 ști, județul Neamț. ști, județul Neamț.
alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:
   Art.1. – Aprobă Regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor

supuse înregistrării la nivelul comunei Băl ăte ti,țătești, ști,  conform ANEXEI care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

               Art.2. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari  se incredinteaza 
primarul comunei Baltatesti.
              Art.3. – Secretarul comunei va  transmite  prezenta hotarare autoritatilor si 
persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ROBAN CIPRIAN-ANDREI

             Nr.  31
Contrasemneaza,

    Din 25.07.2019                                                                        Secretar,Ursache Elena
                                        Total consilieri locali :13

Prezenti:12



Pentru:12

Anexă la H.C.L. nr. 31/25.07.2019

R E G U L A M E N T

pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor – supuse înregistrării, la nivelul comunei
Băl ăte ti țătești ști 

Cap. I PRINCIPII GENERALE

Art.1.
           Prezentul Regulament stabileşte procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor,

pentru care există obligativitatea înregistrării,  în comuna  Băl ăte ti, jude ul  Neam , țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț. țătești, județul Neamț. țătești, județul Neamț.

Art. 2. Categoriile de vehicule supuse înregistrării consiliului local sunt:
- mopedele;
- tractoarele agricole sau forestiere
- remorcile, semiremorcile (categoria de omologare “R”- conform Directivei 

2007/46/CE) destinate a fi tractate de tractoarele agricole sau forestiere;
- maşinile/utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, care păstrează

caracteristicile de baza ale unui tractor;
- troleibuzele omologate, potrivit legii, de către Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", precum şi

tramvaiele; 
-  vehiculele cu tracţiune animală.

Art. 3.
        (1)Pentru a circula pe drumurile publice din comuna Băl ăte ti, vehiculele supuse înregistrării, țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
tractoarele agricole sau forestiere, remorcile i tramvaiele trebuie să fie omologate în condi iile legii.ști, județul Neamț. țătești, județul Neamț.
          (2)Documentul care atestă omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberată în condiţiile legii.
          (3)Pentru a fi menţinute în circulaţie, vehiculele înregistrate, cu excepţia maşinilor
autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h, a autovehiculelor cu şenile, a 
tramvaielor şi a vehiculelor cu tracţiune animală, se supun inspecţiei tehnice periodice, conform legislaţiei în 
vigoare. 
         (4)Inspecţia tehnică periodică se efectuează în staţii autorizate, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 4.
        Proprietarii sau deţinătorii mandataţi ai vehiculelor menţionate la art.2, persoane fizice şi juridice cu 
domiciliul, sediul sau reşedinţa în comuna Băl ăte ti, sunt obligaţi să le înregistreze înainte de a le pune în țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
circulaţie, potrivit prezentului regulament. 



Cap. II. Înregistrarea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării 

Art. 5.
        Autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor din comuna Băl ăte ti care țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
nu se supun înmatriculării este Primăria Băl ăte ti .  țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.

 Art. 6.
Înregistrarea vehiculelor menţionate la art. 2 se face la cererea proprietarului sau deţinătorului mandatat, pe 
baza următoarelor documente: 
a)   cererea de înregistrare a vehiculului, potrivit modelului prevăzut la anexa nr.1
b) actul de identitate sau certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerţului; 
c) actul de proprietate al vehiculului (factura, contractul de vânzare-cumpărare, etc.). În cazul vehiculelor

cu tracţiune animală, în lipsa actului de proprietate deţinătorul va da o declaraţie pe propria răspundere
din  care  să  rezulte  că  vehiculul  cu  tracţiune  animală  ce  face  obiectul  înregistrării  face  parte  din
patrimoniul propriu şi precizarea titlului în temeiul căruia a fost dobândit; 

d) cartea de identitate a vehiculului,  în original – la înregistrarea  mopedelor,  troleibuzelor,  tractoarelor
agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere

e) atestatul tehnic – la înregistrarea ma inilor autopropulsat eliberat de R.A Registrul Auto Român  ști, județul Neamț.
f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice în termenul de valabilitate al acesteia, excepţie în cazul

ma inilor autopropulsate cu o viteză  constructivă care nu depă esc 25 km/h , tramvaielor,vehiculele cuști, județul Neamț. ști, județul Neamț.
tracţiune animală 

g) asigurarea obligatorie RCA – excep ie vehiculele cu trac iune animală țătești, județul Neamț. țătești, județul Neamț.
h) dovada radierii din circulaţie, în cazul unei înregistrări anterioare; 
i) declaraţia pe proprie răspundere privind asigurarea parcării vehiculului într-un spaţiu adecvat, deţinut în

condiţiile legii; 
j) dovada achitării taxei de înregistrare a vehiculului; 
k) dovada achitării contravalorii plăcuţei/plăcuţelor cu numărul de înregistrare. 

Art. 7.
(1) Înregistrarea se face pe numele proprietarului de vehicul.
(2) La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înregistrare se poate înscrie şi o altă

persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul. În cazul în
care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, în certificatul de înregistrare se menţionează
datele de identificare ale utilizatorului.

Art. 8.
       (1) Pentru fiecare vehicul înregistrat, în baza documentaţiei depuse la  Primăria Comunei Băl ăte ti, se țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
eliberează un certificat de înregistrare emis conform Ordinului M.A.I. nr.1454/2006, privind forma, 
dimensiunile i con inutul certificatului de înmatriculare i ale celui de înregistrare, având rubricile  prevăzute ști, județul Neamț. țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
în anexa nr.2 din Regulament, care se înmânează personal solicitantului.
       (2) La inregistrare, vehiculului i se atribuie un numar de inregistrare si, dupa caz, una sau doua placute cu 
numarul de inregistrare.
       (3) Placutele cu numarul de inregistrare, trebuie sa aiba fondul reflectorizant, de culoare galbena, iar literele
si cifrele, in relief, de culoare neagra;

      (4) Numarul de inregistrare a vehiculelor se compune din denumirea localitatii si denumirea 
abreviata a judetului, scrise cu caractere latine, majuscule, precum si dintr-un numar de ordine format din cifre 
arabe.

  Art.9. 



(1) Primarul  comunei  Băl ăte ti  va  decide  persoana  care  va  lua  măsuri  pentru  identificarea  şițătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
înregistrarea tuturor deţinătorilor de maşini agricole sau forestiere (tractor, combine) vehicule cu tracţiune
animală, precum şi cele pentru care nu există obligaţia înmatriculării, înregistrarea acestora într-un registru
special unde se va ţine şi evidenţa lor. 

(2) In cazul schimbarii oricaror date referitoare la proprietar ori la vehicul, inscrise in certificatul
de inregistrare, titularul acestuia este obligat sa solicite autoritatii emitente eliberarea unui nou certificat de
inregistrare  in termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit aceasta modificare.

(3) Se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor neinregistrate ori care nu poarta
placuta sau placutele cu numarul de inregistrare,  precum si circulatia acestora pe alte  trasee decat cele
stabilite de administratia locala, inclusiv a vehiculelor cu tractiune animal.  

       CAP.III.   Radierea din circulaţie a vehiculelor care nu se supun înmatriculării 

Art.10.
              Radierea vehiculelor prevăzute la art. 2 se face la cererea proprietarului sau a mandatarului acestuia,
model prevăzut în anexa nr.3,   în următoarele cazuri: 

a) proprietarul sau mandatarul acestuia doreşte retragerea din circulatie a vehiculului şi face dovada
depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii; 

b) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării vehiculului; 
c) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în condiţiile legii; 
d) la schimbarea domiciliului sau a sediului proprietarului, pe raza de competenţă a altei autorităţi decât

cea care a efectuat înregistrarea; 
e) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv; 
f) în cazul furtului, radierea din circulaţie se efectuează după 30 de zile de la data înregistrării plângerii,

la solicitarea proprietarului; 
g) vehiculul  indisponibilizat  prin  instituirea  unui  sechestru  asigurător  se  radiază  în  baza  hotărârii

instanţei de judecată, conform legii de către autoritatea care a efectuat înregistrarea.

  Art. 11.
  Se radiază din oficiu vehiculul abandonat ori fără stăpân, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi 
vehiculul care a aparţinut unei persoane juridice desfiinţate şi pentru care nu s-a achitat impozitul pe o 
perioadă mai mare de 1 an. 

Art.12.
(1)Radierea vehiculelor menţionate la art. 2, înregistrate la Primăria Băl ăte ti, prin Serviciul Financiar-țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
Contabil, se face pe baza următoarelor documente depuse: 

a) cererea de radiere;
b) actul de identitate sau certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerţului; c) certificatul de

înregistrare;
d) cartea de identitate a vehiculului, după caz; 
e) actul care probează încadrarea în una dintre situaţiile prevăzute de art. 11; 

(2) La radiere,  odată  cu depunerea documentaţiei,  proprietarul  vehiculului  va preda plăcuţa/plăcuţele  cu
numărul  de  înregistrare,  cu  excepţia  cazurilor  când noul  proprietar  optează  pentru  păstrarea  numărului  de
înregistrare.



Cap. IV OBLIGATIILE DEŢINĂTORILOR DE VEHICULE 

   Art. 13.
Proprietarul de vehicul, persoană fizică sau persoană juridică cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în comuna 
Băl ăte ti, este obligat: țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.

a) să declare autorităţii  emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înregistrare,  în cel
mult 48 de ore de la constatare;

b) să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus; 
c) să depună imediat  la autoritatea  emitentă  vechiul  certificat  de înregistrare  în  cazul  în care,  după

obţinerea noului certificat, a reintrat în posesia vechiului certficat. 

   Art. 14.
 În cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul, înscrise în certificatul de

înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorităţii emitente eliberarea unui nou certificat de
înregistrare, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit această modificare. 

Art. 15.
Persoana fizică sau juridică care deţine vehicule înregistrate în alte localităţi şi îşi stabileşte domiciliul,

sediul sau reşedinţa în comuna Băl ăte ti este obligată să le înregistreze în termen de 30 de zile de la datațătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
stabilirii domiciliului ori sediului proprietarului sau mandatarului acestuia în comuna Băl ăte ti.țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.

Art. 16.
Deţinătorii de vehicule înregistrate au obligaţia să monteze pe acestea, după caz, una sau două plăcuţe cu 
numărul de înregistrare. 

Art. 17.
Este interzisă circulaţia pe drumurile publice din Băl ăte ti a vehiculelor care nu au aplicată plăcuţa/plăcuţele cuțătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
numărul de înregistrare ori au plăcuţele amplasate necorespunzător.

Art. 18.
Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenţă. 

Cap.V. DISPOZITII FINALE I TRANZITORIIȘI TRANZITORII

Art. 19.
 (1) Aplicarea prevederilor prezentului regulament se asigură, conform legii, prin compartimentul de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei:
a) prime te i solu ionează solicitările referitoare la înregistrarea/radierea tuturor categoriilor de vehicule ști, județul Neamț. ști, județul Neamț. țătești, județul Neamț.

pentru care nu există obliga ia înmatriculării;țătești, județul Neamț.
b) achizi ionează plăcutele cu numerele de înregistrare;țătești, județul Neamț.

Art. 20. - Înregistrarea unui vehicul se anulează în cazul în care această operaţiune s-a făcut cu încălcarea 
normelor legale sau prin mijloace frauduloase.
Art. 21. - Prevederile prezentului regulament se complinesc cu cele ale:

a) Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, aprobată cu modificări i completări prin Legeațătești, județul Neamț. țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
nr. 180/2002, cu modificările i completările ulterioare;ști, județul Neamț.

b) Regulamentul  de aplicare a Ordonanţei  de urgenţă a  Guvernului  nr.  195/2002 privind circulaţia  pe drumurile publice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările i completările ulterioarești, județul Neamț.

                                                       



                                                                                                                                   
                                                               Anexa nr.1  

CERERE PENTRU INREGISTRAREA VEHICULELOR  SUPUSE 
ÎNREGISTRĂRII

Subsemnatul ________________domiciliat in __________, str.___________,
nr.___ , bl._____, sc.___,etj.____,apt.____, posesor al C.I./B.I. seria________,
nr.__________, eliberat de catre_______________ la data de______________,
CNP____________________ reprezentant al S.C._______________________cu sediul in 
_____________,str.________________,nr.____,bl.___,sc.____,apt.___.
CF/CUI_____________,telefon______________ solicit inregistrarea unui vehicul cu urmatoarele date de 
identificare:

a) vehicul cu tractiune animala
b) vehicul _____________________________________

1.Titular certificat de inregistrare_________________________
2. Adresa de domiciliu/sediu_______________________________
3. Data inregistrarii______________________________________
4.Numarul de identificare al vehiculului(seria sasiului)_______________
5.Marca____________6.Tipul____________7.Nr. de locuri____________
8.Cilindreea motorului(cmc)________9.Culoarea____________________
10. Seria cartii de identitate_______________11.Anul fabricatiei_______
12.Dimensiuni placuta:lungime_____ cm si inaltime_____ cm.

Anexez prezentei, in copie, urmatoarele documente:
a) actul de identitate sau certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerţului; 
b) actul de proprietate al vehiculului (factura, contractul de vânzare-cumpărare, etc.). În cazul vehiculelor cu tracţiune

animală, în lipsa actului de proprietate deţinătorul va da o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că
vehiculul cu tracţiune animală ce face obiectul înregistrării face parte din patrimoniul propriu şi precizarea titlului
în temeiul căruia a fost dobândit; 

c) cartea de identitate a vehiculului, în original – la înregistrarea  mopedelor, troleibuzelor, tractoarelor agricole sau
forestiere, remorcilor agricole sau forestiere

d) atestatul tehnic – la înregistrarea ma inilor autopropulsat eliberat de R.A Registrul Auto Român  ști, județul Neamț.
e) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice în termenul de valabilitate al acesteia, excepţie în cazul ma inilorști, județul Neamț.

autopropulsate cu o viteză  constructivă care nu depă esc 25 km/h , tramvaielor,vehiculele cu tracţiune animală ști, județul Neamț.
f) asigurarea obligatorie RCA – excep ie vehiculele cu trac iune animală țătești, județul Neamț. țătești, județul Neamț.
g) dovada radierii din circulaţie, în cazul unei înregistrări anterioare; 
h) declaraţia pe proprie răspundere privind asigurarea parcării vehiculului într-un spaţiu adecvat, deţinut în

condiţiile legii; 
i) dovada achitării taxei de înregistrare a vehiculului; 
j) dovada achitării contravalorii plăcuţei/plăcuţelor cu numărul de înregistrare

Data, Semnatura



Anexa nr.2

ROMÂNIA
JUDE UL NEAMȚ Ț
COMUNA BĂL ĂTE TI Ț ȘTI

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

 Conţinutul: 
           -  Titularul certificatului de înregistrare_________________ 
           -  Adresa de domiciliu/sediul__________________
           -  Numărul de înregistrare   __________________
           -  Data înregistrării___________________
           -  Numărul de identificare a vehiculului(seria asiului)___________ști, județul Neamț.
           -  Categoria_______________
           -  Marca _______________
           -  Tipul vehiculului__________
           -  Seria i numărul documentului_______________ ști, județul Neamț.
           -  Nr. de locuri_____________ 
           -  Cilindreea motorului______________
           -  Culoare____________
              -   Seria căr ii de identitatețătești, județul Neamț. ___________________

              -   Anul fabrica ieițătești, județul Neamț. _________________
               OBSERVATII__________________________________________________________

 
SEMNATURA SI STAMPILA,

     Formadreptunghiulară
    Suportul este din hârtie, cu elemente grafice anticopiere 



     Dimensiunea documentului nu trebuie să depăşească formatul A5 (210 x 149 mm).

                                           Anexa nr. 3. 

CERERE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN INMATRICULARII

Subsemnatul ________________________domiciliat in ______________,
str.__________________,nr._____,bl._____,sc.____,apt.______ va rog sa-mi aprobati radierea 
vehiculului________________, serie sasiu________________
din urmatorul motiv:________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________.

Anexez prezentei cereri urmatoarele documente;
a) actul de identitate al solicitantului , in cazul persoanelor fizice sau certificatul de inregistrare al 

solicitantului , in cazul persoanelor juridice, in copie;
b) certificatul de inregistrare al vehiculului, in original;
c) placutele cu numarul de inregistrare;
d) certificat fiscal de achitare al impozitului pe vehicul, la zi;
e) copie a documentui care atesta dezmembrarea(dupa caz);
f) copie a documentui care atesta  scoaterea din Romania a vehiculului(dupa caz);
g) copie a documentui care atesta furtul vehiculului(dupa caz);
h) copie a documentui care atesta trecerea vehiculului in proprietatea altei persoane (dupa caz);
i) dispozitie de radiere din oficiu (dupa caz).

 

Data, Semnatura,



ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI                                                                                                                                                                          

H OT A R A R E

pentru aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a
deşeurilor

în cadrul Primăriei comunei Bălțătești

Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Având în vedere:
- referatul de aprobare elaborat de primarul comunei Băl ăte ti, în calitatea sa de țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.

iniţiator, înregistrat sub nr. 3329 din 19.07.2019; 
-  raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Băl ăte ti,  înregistrat sub nr.3330 din 19.07. 2019;țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
- prevederile Legii nr.132/30.06.2010, privind colectarea selectivă a de eurilor în ști, județul Neamț.

institu iile publice.țătești, județul Neamț.
Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

              În temeiul dispozi iilor  art.țătești, județul Neamț. 129, alin.(1), alin.(2) lit.d i  alin.(7) lit.n,  precum i art.139ști, județul Neamț. ști, județul Neamț.
alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

 

HOTĂRÂ TEȘTE

            Art. 1. - (1) Se aprobă Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor în 
cadrul Primăriei comunei Băl ăte ti.țătești, ști,
              (2) Planul de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor este prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, autoritatilor si persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ROBAN CIPRIAN-ANDREI

 Nr.32                                                                                          Contrasemneaza,
    Din 25.07.2019                                                                                  Secretar,Ursache Elena



                                        Total consilieri locali :13
Prezenti:12

Pentru:12

Anexa
 la Hotărârea Consiliului Local  al Comunei Bălţăteşti

                                        nr.  32     din 25.07. 2019

PLAN DE MĂSURI
privind colectarea selectivă

a deşeurilor

           Reciclarea reprezintă colectarea , separarea şi procesarea unora  dintre componentele
deşeurilor  în  vederea  transformării  lor  în  produse  utile.  Fiecare  dintre  noi  trebuie  să
conştientizăm faptul  că  dacă  nu acţionăm în  direcţia  colectării  selective  a  deşeurilor  ce  se
generează  zilnic  (hârtie,  carton,  recipienţi  plastici,  sticlă,  metal  şi  altele)  şi  le  aruncăm
amestecate în pubele sau containere, acest lucru se va reflecta foarte curând în gradul de poluare
al factorilor de mediu cât şi în epuizarea unor resurse naturale.

Art. 1. - Prezentul plan de măsuri este elaborat în conformitate cu prevederile art. 7 din
Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor.

 
        Numele - prenumele  şi datele de contact al persoanei responsabile

Art. 2. - (1) Pentru desfăşurarea în bune condiţii a colectării selective în cadrul institu iei,țătești, județul Neamț.
această  activitate  se  realizează  sub  coordonarea  doamnei  Niculina  CIUDIN,  în  calitate  de
responsabil cu colectarea selectivă a de eurilor.ști, județul Neamț.

(2) Persoana responsabilă cu colectarea selectivă poate fi contactată la numărul de telefon
0233244006, fax 00233244025, adresă de mail: primăriabălţăteşti@yahoo.ro 

        Descrierea  organizării colectării selective

Art. 3. - (1) Colectarea selectivă a deşeurilor presupune separarea la sursa de generare pe
următoarele categorii: 

a) deşeuri de hârtie şi carton;
b) deşeuri de metal şi plastic;
c) deşeuri de sticlă. 

mailto:prim%C4%83riab%C4%83l%C5%A3%C4%83te%C5%9Fti@yahoo.ro


(2) Scopul colectării separate a acestor categorii îl constituie respectarea Legii 132/2010 ,
reducerea cantităţii de deşeuri eliminate prin depozitare şi  necesitatea de a evita contaminarea
deşeurilor prin amestecarea acestora şi asigurarea unei calităţi acceptabile de către  reciclator.

         Tipul de containere utilizate
Art. 4. - (1) Colectarea selectivă a de eurilor în institu ie se efectuează prin depozitarea ști, județul Neamț. țătești, județul Neamț.

de eurilor menajere în recipiente de 20 l după cum urmează:ști, județul Neamț.
a) recipient galben: deşeuri de plastic şi metal;
b) recipient albastru: deşeuri de hârtie şi carton;
c) recipient verde: deşeuri de sticlă albă/colorată:.
(2) Totodată, vor fi amplasate recipiente de colectare selectiva, pe culori, si marcate pe 

categorii de de euri la căile de acces din cadrul institu iei.ști, județul Neamț. țătești, județul Neamț.

Art. 5. - Recipientele amplasate în clădire vor fi golite de către personalul însărcinat cu
efectuarea  curăţeniei  în  funcţie  de  ritmul  de  umplere,  în  containerele  destinate  stocării
temporare.

Art. 6. -  Achiziţionarea containerelor destinate stocării temporare a deşeurilor colectate
selectiv se va face în condiţiile legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice.

        Planşele cu locul amplasării recipientelor şi containerelor –Anexa 1

Art. 7.  -  Plan ele privind precizarea amplasării  locaţiilor vor fi  puse înști, județul Neamț.  zona birouri,
precum i în zona sălii de şedinţă.ști, județul Neamț.

Art. 8. - Ţinând cont de faptul că este necesar să asigurăm o eficienţă cât mai crescută a
sistemului,  depunerea deşeurilor  de ambalaje se face în recipiente sau containere exterioare
după ce sunt pliate sau presate. 

Art. 9. - Deşeurile de altă natură decât deşeuri de ambalaje corespunzătoare fluxurilor de
material gestionate în cadrul sistemului de colectare selectivă rezultate din zona de birouri se
depun în containerul exterior.

         Obligaţiile angajaţilor şi măsurile aplicate în cazul nerespectării îndatoririlor 

Art. 10. - Angajaţii instituţiei vor fi obligaţi să colecteze separat deşeurile generate prin
respectarea inscripţionărilor de pe recipientele destinate colectării selective.

Art. 11. - Această obligativitate va fi reglementată prin dispoziţie a primarului, care va
prevede  de  asemenea  răspunderea  disciplinară  şi  măsurile  aplicabile  angajaţilor  în  cazul
neimplementării  colectării  selective  a  deşeurilor  în  cadrul  instituţiei  potrivit  legislaţiei  în
vigoare.



Art.  12.  - (1) Instruirea angajaţilor  privind colectarea selectivă a deşeurilor  în cadrul
primăriei se va face prin intermediul unor pliante şi odată cu amplasarea recipientelor destinate
colectării selective.

(2) Persoana responsabilă  va instrui  angajaţii  din fiecare birou în parte,  cu privire  la
modul de colectare separată pe categorii de deşeuri, instruire care se va face de asemenea, ori de
câte  ori  apar  completări  sau  modificări  asupra  legislaţiei  în  vigoare,  referitor  la  colectarea
selectivă a deşeurilor în instituţiile publice.

(3) Personalul va fi informat periodic de către responsabil asupra eventualelor nereguli
sesizate în modul de implementare al acestei activităţi în cadrul instituţiei.

Art. 13. - Informarea vizitatorilor se realizează prin plasarea de materiale informative, de
minimum  trei  ori  pe  an,  în spaţiile  special  amenajate,  ele  constând  în  pliante  i  afi ești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
informative.

            Modalitatea de stocare temporală a deşeurilor colectate

Art. 14. -  În vederea stocării temporare  a deşeurilor colectate separat şi în conformitate
cu  art.10  din   Legea  132/2010  privind  colectarea  selectivă  în  instituţii  publice  ,  a  fost
indentificat un spaţiu  aflat  în exteriorul clădirii  aşa cum rezultă şi din  planşa de la anexa 1.

Pe acest spaţiu sunt amplasate  3 eurocontainere cu capacitate de 120 l pentru cele trei
fluxuri  colectate  separat  pentru  stocare  temporară  a  deşeurilor  precolectate  în  interiorul
instituţiei care vor îndeplini condiţiile referitoare la culoare şi marcare impuse prin art. 9 din
Legea 132/2010.  

Achiziţionarea containerelor destinate stocării temporare a deşeurilor  colectate separat
se va face în condiţiile legislaţiei  în vigoare prin  biroul de achiziţii publice.

         Detalii privind contractul de predare  a deşeurilor colectate selectiv 

Art. 15. - (1)  Predarea deşeurilor colectate selectiv pentru valorificare se va face către
S.C. ROSSAL  Roman, cu care se va încheia un protocol de preluare a deşeurilor colectate
selectiv.

(2) Periodicitatea preluării de către colector a cantităţii de deşeuri colectate selectiv se
stabileşte  de  comun  acord  ţinând  cont  de  cantitatea  generată  şi  volumul  disponibil  pentru
stocare temporară, dar nu mai mult de 30 de zile.

         Raportarea datelor

Art.  16.  -  (1) Evidenţa  privind  cantităţile  de  deşeuri  colectate  selectiv  se  face  în
conformitate cu Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă în instituţiile publice. 

(2) Deşeurile colectate selectiv vor fi cântărite la predare, iar cantităţile vor fi consemnate
în Registru de evidenţă de deşeuri colectate selectiv

(3) Registrul  cu  evidenţa  cantităţii  se  găseşte  la  responsabilul  numit  cu  organizarea
colectării selective în instituţie, iar raportarea datelor se face lunar, direct Agenţiei Naţionale de
Protecţia Mediului.



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   BĂL ĂTE TIȚĂTEȘTI ȘTI

 HOTĂRÂRE
privind analiza stadiului de  înscriere a  datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2019 şi

stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi

            Consiliul Local al comunei Băl ăte ti, judeţul Neamţ întrunit in şedinţa ordinară din data de 25.07.2019;țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
Având în vedere :

          -  referatul de aprobare  a primarului comunei Băl ăte ti, înregistrat sub nr. 3331 din 19.07.2019;țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
           - raportul de specialitate nr. 3332 din 19.07.2019, întocmit de compartimentul registru agricol din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Băl ăte ti;țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
            -  prevederile  Ordonanţei  Guvernului   nr.  28 din 27 august 2008 ,  privind registrul  agricol,  cu
modificările i completările ulterioare;ști, județul Neamț.
           -  prevederile art.8, alin.(4) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru
perioada 2015 – 2019, aprobate prin Ordinul Comun nr.289/17.08.2017.
            Luând act de  avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local ;
            In temeiul art.129, alin.(1) i  alin.(2) lit.a, precum i art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codulști, județul Neamț. ști, județul Neamț.
administrativ;

HOTĂRĂŞTE :

             Art.1 – Se ia act de stadiul de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2019,
în  conformitate  cu  datele  din  raportul  de  specialitate  al  Compartimentului  registru  agricol,    din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Băl ăte ti, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
             Art.2 – Se aprobă Programul de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în
Registrul agricol, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Băl ăte ti prințătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
Compartimentul registrul agricol  - funcţionarul public cu atribuţii în completarea registrului agricol.

  Art.4 –Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică, respectiv  se va comunica primarului comunei
Băl ăte ti , Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ  în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, cât şițătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ROBAN CIPRIAN-ANDREI

    Nr.33                                                                                                      Contrasemneaza,
    Din 25.07.2019                                                                                  Secretar,Ursache Elena

                                        Total consilieri locali :13

Prezenti:12



Pentru:12

PRIMĂRIA COM. BĂLȚĂTEȘTI
COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL 

RAPORT DE ACTIVITATE
PRIVIND INSCRIEREA DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL 

PE SEMESTRULUI I AL ANULUI 2019

  Compartimentul „Registrul Agricol” funcţionează în subordinea 
directă a Secretarului şi a Primarului comunei BĂLȚĂTEȘTI. 

  Activitatea compartimentului este asigurată de d-na Timofte Ana-
Luminița, consilier superior.

  Secretarul localităţii coordonează, verifică şi răspunde de modul de 
completare şi ţinerea la zi a registrului agricol. 

Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai cu 
acordul scris al secretarului localităţii. 

Semestrial, în şedinţa consiliul local, prin grija primarului, se face 
analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, 
se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi. 

Registrul agricol se întocmește atât în format electronic, cât și în 
format scris.

 Comuna Bălțătești are în subordine 3 localități(Bălțătești, Valea Seacă 
și Valea Arini) cu un total 4256 locuitori și 2000 gospodării.

Stadiul înscrierii datelor în registrul agricol la comuna Bălțătești este 
următorul:
         - Numărul total al pozițiilor de rol 2649 din care: 

- Pentru tipul I - persoane fizice cu domiciliul în localitate  -  1972-  
poziții de rol gospodării și 138 poziții de rol ale persoanelor decedate pentru
care nu s-a dezbătut succesiunea sau nu s-au partajat bunurile;

-Pentru tipul II persoane cu domiciliul în alte localități, care dețin bunuri
pe raza comunei Bălțătești –  485 poziții de rol;

-Pentru tipul III și IV persoane juridice  s-au înscris date pentru  54 
poziții

de  rol. 



- În programul  electronic registrul agricol este întocmit în proporție de 
100%.
-  În format scris registrul agricol este completat în proporție de 70%

Anual, se transcriu datele pentru toate pozițiile de rol și se actualizează
ori de  câte ori este cazul.   

Atât pentru cetațenii din satele componente ale comunei, cât și pentru
cei străinași și pesoanele juridice,  funcționarul public  care se ocupă de
compartimentul  ,,registrului agricol„  asigură zilnic programul cu publicul,
eliberând la cerere adeverințe și alte dovezi/certificate pentru cetățenii din
satele component. 

Referitor la operatiunilor de completare a registrului agricol, remarcăm
faptul  că,  atât  datele  privind  parcelele  de  teren  ,   cât  și  celelalte  date
privind constructiile, ș.a. până la capitolul 15 a fiecărei poziții de rol,  se
transcriu  anual la toate  pozițiile de rol.

 In ceea ce privește activitatea de eliberare a documentelor ce țin de
registru agricol și arhivă,  arătăm interes și preocupare și ne ocupăm cu
seriozitate  de rezolvarea cererilor  adresate de către  cetățeni,  cât  și  de
solicitările  în  corespondența  cu  alte  instituții,  la  care  răspundem  cu
promptitudine. 

ÎNTOCMIT,
CONSILIER SUPERIOR,

TIMOFTE ANA-LUMINIȚA



Anexa nr. 2 la H.C.L.nr. 33  din 25.07.2019
PROGRAM DE MĂSURI

pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în Registrul Agricol
Nr.
crt.

Denumirea activităţii Termen de
îndeplinire

Persoane
responsabile

1 Se  va  efectua  afişajul  şi  înştiinţarea
populaţiei  cu  privire  la  procedura  şi
termenele  de  înregistrare  în  registrele
agricole şi în acelaşi timp se va continua
verificarea  în  teren  a  corectitudinii
înscrierii datelor pe baza declaraţiei dată
de  capii  gospodăriilor  şi  de  către
reprezentanţii  legali  ai  unităţilor  cu
personalitate juridică.

permanent Timofte Ana-
Luminița

2 Ori  de  câte  ori  intervin  modificări  în
registrul agricol referitoare la terenuri, la
categoria  de  folosinţă  a  acestora,  la
clădiri,  la  mijloace  de  transport  sau  la
orice  alte  bunuri  deţinute  în  proprietate
ori  în  folosinţă  după  caz  de  natură  să
conducă la modificarea oricăror impozite
şi taxe locale prevăzute de Codul Fiscal .
 Funcţionarul  public  cu  atribuţii  privind
completare şi  ţinerea la zi  a datelor  din
registrul  agricol  are  obligaţia  de  a
comunica aceste modificări  funcţionarilor
publici  din  compartimentele  de resort  al
aparatului de specialitate al Primarului în
termen de trei zile lucrătoare de la data
modificării.
 Datele  instrumentate  la  nivelul  oricăror
compartimente  de  resort  din  cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului şi
care  fac  obiectul  înscrierii  în  registrul
agricol se comunică compartimentului de
resort cu atribuţii în acest sens în termen
de  trei  zile  lucrătoare  de  la  data
înregistrării  lor  prin  grija  conducătorului
compartimentului respectiv.

permanent Timofte Ana-
Luminița

3 Secretarul localităţii sau alte persoane din
aparatul de specialitate al Primarului
anume desemnate de acesta, verifică

Iulie
Decembrie

Secretarul Comunei 



concordanţa dintre cele două forme de
registru agricol, în format electronic şi pe

suport de hârtie
4 Orice modificare în registrul agricol se va

face numai cu avizul scris al secretarului
Comunei Bălțătești

permanent Timofte Ana-
Luminița

5 Vor  fi aplicate  sancţiunile  prevăzute  de
lege  în  cazurile  în  care  cu  ocazia
verificărilor  efectuate  de  către
funcţionarul  public  cu  atribuţii  în
completarea  registrului  agricol  se
constată declararea de date neconforme
cu  realitatea,nedeclararea  la  termenele
stabilite  şi  în  forma  solicitată  a  datelor
care fac obiectul registrului agricol

permanent Primarul Comunei
Bălțătești



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ

 COMUNA BĂLȚĂTEȘTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E                                                                                                       

privind aprobarea „Raportului privind activitatea desfăşurată 
de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2019

sem. I angajaţi ai Primariei  comunei Bălțătești

                Consiliul Local al comunei Bălțătești, judeţul Neamț, întrunit în
şedinţa ordinară din data de 25.07.2019;

    Văzând   referatul  de  aprobare  întocmit   de  primarul  comunei
Bălțătești,  în  calitatea  sa  de  iniţiator,  înregistrat  sub  nr.3333   din
19.07.2019,  precum  și   raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Bălțătești,  înregistrat sub
nr.3332 din 19.07. 2019;

  Având în vedere prevederile H.G.  nr. 268/2007 – pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările
şi completările ulterioare . 
             În temeiul dispozi iilor  art.țătești, județul Neamț. 129, alin.(1), alin.(2) lit.d i  alin.(7) lit.b,  precum iști, județul Neamț. ști, județul Neamț.
art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

H O T Ă R Ă Ş T E:

  Art.1 –  Consiliul Local al comunei Bălțătești aprobă “Raportul 
privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai 
persoanelor cu handicap grav  în anul 2019 sem. I, angajaţi ai 



Primariei  comunei Bălțătești, judeţul Neamț” prezentat în anexa nr.1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre .  
            Art.2. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari  
se incredinteaza primarul comunei Baltatesti.
            Art.3. – Secretarul comunei va  transmite  prezenta hotarare 
autoritatilor si persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ROBAN CIPRIAN-ANDREI

    Nr.34                                                                                          Contrasemneaza,
    Din 25.07.2019                                                                                  Secretar,Ursache Elena

                                        Total consilieri locali :13
Prezenti:12

Pentru:12

RAPORT
privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor

cu handicap grav, desfăşurată în semestrul I al anului 2019

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor  persoanelor  cu handicap,  republicată,  cu modificările şi  completările
ulterioare,  precum  şi  cele  ale  art.  29  din  H.G.  nr.  268/2007  de  aprobare  a  Normelor
metodologice de aplicare ale Legii nr.  448/2006,  compartimentul de asistenţă socială din
cadrul primăriei efectuează controale periodice asupra activităţii asistenţilor personali şi
prezintă semestrial un raport consiliului local.

Raportul semestrial conţine cel puţin următoarele date:
a) dinamica angajării asistenţilor personali;
b)  informaţii privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe

perioada concediului de odihna, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare
a centrelor de tip respiro;

c) informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi;
d) numărul de controale efectuate şi problemele sesizate.

În  înţelesul  Legii  nr.  448/2006,  persoanele  cu  handicap  sunt  acele  persoane  cărora,
datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod
normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi
incluziunii sociale.



Conform art. 35 din aceeaşi lege, copilul cu handicap grav şi persoana adultă cu handicap
grav are dreptul la un asistent personal, în baza evaluării socio psiho medicale.

Asistentul personal al persoanei cu handicap grav este persoana care
supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza
planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al
persoanei adulte cu handicap.

Pe  perioada  îngrijirii  şi  protecţiei  persoanei  cu  handicap  grav,  pe  baza  contractului
individual de munca încheiat cu primăria de la domiciliul sau reşedinţa persoanei cu handicap
grav, asistentul personal are următoarele drepturi:

- salariu stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare
- program de lucru care să nu depăşească în medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămâna;
- concediu anual de odihna, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului încadrat în

instituţii publice;
- transport urban gratuit.

Părinţii, sau după caz, reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav,
persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulţii cu handicap
grav ori reprezentan ii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual, reprezentanţiițătești, județul Neamț.
legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora,
pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.

Plata  indemnizaţiei  lunare  se  asigură  de  primăriile  în  a  căror  raza  teritoriala  îşi  are
domiciliul  sau  reşedinţa  persoana  cu  handicap  grav  şi  se  face  pe  perioada  valabilităţii
certificatului de încadrare în grad de handicap.

Luna / Anul
Numărul asistenţilor
personali în ultima zi

a lunii

Motivele scăderii numărului
de asistenţi personali

Ianuarie / 2019 6 Unul dintre beneficiari, ca
urmare a reevaluării

certificatului de încadrare, nu
s-a mai încadrat în gradul de

handicap grav, cu asistent
personal

Februarie / 2019 6
Martie 2019 6

Aprilie / 2019 5
Mai / 2019 5
Iunie / 2019 5

La finele semestrului I al anului 2019, la nivelul Primăriei comunei Bălţăteşti, judeţul
Neamţ erau angajaţi cu contract individual de muncă un număr de 5 asistenţi personali, din care
0 pentru copii şi 5 pentru adulţi.

De asemenea, la sfârşitul semestrului I al anului 2019 erau în plată 25
indemnizaţii pentru persoane cu handicap grav, din care o indemnizaţie pentru copii şi 24 de
indemnizaţii pentru adulţi / reprezentantul legal.



Suma totală plătită pentru salariile  asistenţilor  personali  şi  indemnizaţii  în perioada  1
ianuarie  2019  –  30  iunie  2019 a  fost  de  250437  lei,  din  care  69654   lei pentru  plata
asistenţilor personali şi 180783 lei pentru plata indemniza iilor lunare de handicapțătești .

Referitor la modul în care se respecta dreptul la concediu anual de odihnă
cuvenit  asistentului  personal,  acesta  a fost  acordat  în baza programării  anuale şi  a cererilor
depuse de către asistenţii personali.

Pe  durata  concediului  asistentului  personal  s-a  plătit  persoanei  cu  handicap  grav
(persoanei  asistate)  indemnizaţia  prevăzută  la  art.  43  alin.  (1)  din  Legea  nr.  448/2006
republicată, întrucât nu există posibilitatea angajării unui înlocuitor al asistentului personal pe
durata concediului de odihna sau găzduirea într-un centru ce tip respiro (in conformitate cu
prevederile art. 37 alin. (2) şi (3) din lege).

Referitor la instruirea asistenţilor personali, potrivit prevederilor art. 38 alin. 1 lit. a) din
Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asistentul personal
are obligaţia de a participa, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator, în semestrul II
al anului 2019 urmând a se demara procedura pentru contractarea unui furnizor de formare
profesională, urmând ca instruirea să se realizeze în anul curent. 

Verificările  privind  activitatea  asistenţilor  personali,  efectuate  de  către  angajaţii  cu
atribuţii în domeniu din cadrul compartimentului de asistenţă sociala şi autoritate tutelara al
Primăriei comunei Bălţăteşti, au vizat următoarele aspecte :

- modul în care sunt îndeplinite obligaţiile contractuale de către asistentul
personal evaluarea socială atât a asistentului personal cât şi a persoanei cu handicap grav, în
vederea  identificării  nevoilor  principale  ale  persoanei  cu  handicap  legate  de  starea  sa
psihosocială,  problemele cu care se confruntă asistenţii  personali  în desfăşurarea concretă a
activităţii lor, satisfacţia bolnavilor în raport cu serviciile oferite de asistenţii personali privind
îngrijirea şi supravegherea acordată

- cunoaşterea indicaţiilor menţionate în planul de recuperare pentru copilul cu handicap
grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav.

Controalele se efectuează periodic de regulă semestrial, sau ori de câte ori
se impune, în semestrul I al anului 2019, întocmindu-se note de control, dacă este cazul. 

Toate controalele se efectuează inopinant.

În urma acestor verificări s-au constatat următoarele:
- sunt îndeplinite corespunzător obligaţiile din contractul individual de

munca şi de cele prevăzute de dispoziţiile legale privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanei cu handicap ;



- este asigurată îngrijirea primară, alimentaţia şi hrănirea bolnavului, supravegherea stării
de sănătate, respectarea drepturilor persoanei cu handicap.

Angajaţii  compartimentului  de  asistenţă  socială  au  acordat  informarea  şi  consilierea
persoanelor  cu  handicap şi  a  asistenţilor  personali,  fie  la  momentul  prezentării,  acestora  la
sediul  instituţiei,  fie  cu  ocazia  deplasărilor  în  teren,  la  domiciliul  acestora,  astfel  încât  sa
cunoască atât obligaţiile ce le revin cât şi drepturile de care pot beneficia, potrivit legii.

Tot semestrial, asistentul personal prezintă un raport de activitate compartimentului de
asistenţă  socială  şi  autoritate  tutelara,  cu  privire  la  activitatea  desfăşurată  şi  evoluţia  stării
bolnavului.

În  semestrul  I  al  anului  2019 nu s-a  procedat  la  trecerea  de  la  asistent  personal  la
acordarea  indemnizaţiei  lunare,  cazuri  în  care  asistentul  personal  angajat  nu  a  mai  fost  în
măsura să-şi îndeplinească corespunzător atribuţiile faţă de persoana asistată,  fie din motive
legate de sănătate, fie din dorinţa de a se angaja în alte domenii.

În urma controalelor efectuate nu s-au constatat probleme deosebite în
activitatea asistenţilor personali, care să conducă la înlocuirea lor. Menţionăm că  95% dintre
angajaţi sunt rude de gradul I sau soţ/soţie cu persoana bolnavă şi îi îngrijesc corespunzător
nevoilor acestora.

În concluzie, apreciem că activitatea asistenţilor personali angajaţi ai Primăriei comunei
Bălţăteşti, judeţul Neamţ din semestrul I al anului 2019, s-a desfăşurat în bune condiţii şi cu
respectarea  drepturilor  si  obligaţiilor  asistentului  personal  şi  a  drepturilor  persoanelor  cu
handicap, prevăzute de legislaţia în vigoare.

PRIMĂRIA COMUNEI BĂLŢĂTEŞTI 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CONSILIER
MIHUŢ NICOLAE – CIPRIAN 

 ………………….



ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI                                                                                                                                                                          

H OT A R A R E

pentru  modificarea Hotararii Consiliului Local nr.74/18.12.2015
privind aprobarea inventarului  bunurilor reevaluate din domeniul public si privat al comunei

  
         Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;

         Analizand referatul de aprobare   a primarului comunei Baltatesti, judetul Neamt, precum i raportul de ști, județul Neamț.
specialitate intocmit de d-na Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism si amenajarea teritoriului, înregistrate 
sub nr.3383/24.07.2019; 

               Avand in vedere prevederile: 
- art.286, alin.(4), art.287 lit.b din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, 

precum și art.136 din  Constituție;
- Hotararea Consiliului Local nr. 74/18.12.2015, privind aprobarea inventarului  

bunurilor reevaluate din domeniul public si privat al comunei
               Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
                      În temeiul dispozi iilor  art.țătești, județul Neamț. 129, alin.(1), alin.(2) lit.c ,  precum i art.139 alin.(2) din OUG ști, județul Neamț.
nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

          Art.1. – (1)  Se aprobă  modificarea Anexei 1 la Hotararea Consiliului Local nr.74/18.12.2015, 
inventarul bunurilor care apar in domeniului public al comunei- țătești, județul Neamț. CAP.II Sisteme de alimentare cu apă ,in 
sensul includerii investi iilor :țătești, județul Neamț.

-  “Extindere alimentare cu apă, str.Zâmbre ti, sat Valea Seacă, com.Băl ăte ti, ști, sat Valea Seacă, com.Bălțătești, țătești, ști, sat Valea Seacă, com.Bălțătești, 
jude ul Neam  ”- valoarea de 124.822,69 leițătești, țătești, 

- Extindere alimentare cu apă, str.Vadului(Vad-Pietraru), sat Valea Seacă, 
com.Băl ăte ti, jude ul Neam  ”- valoarea de 114.626,17 leițătești, ști, sat Valea Seacă, com.Bălțătești, țătești, țătești, 

(2) lista de inventar se va completa  cu pozi iile de la nr. 204 la nr.207 conform țătești, județul Neamț.
anexei la prezenta hotărâre.



         Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari  se incredinteaza primarul comunei 
Baltatesti .
         Art.3. – Secretarul comunei va  transmite  prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor interesate.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,
ROBAN CIPRIAN-ANDREI

Nr.35                                                                                                 CONTRASEMNEAZA,
DIN 25.07.2019                                                                                   SECRETAR, Ursache Elena

Total consilieri locali :13
Prezenti:12

Pentru:12

ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI                                                                                                                                                                          

H OT A R A R E
privind  delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa către

Compania Jude eană APA SERV țătești, județul Neamț.

         Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;

         Avand in vedere:
         - referatul de aprobare a primarului comunei Baltatesti, judetul Neamt, precum i referatul de specialitatești, județul Neamț.
intocmit  de  d-na  Buraga  Maria,  responsabil  tehnic  urbanism  si  amenajarea  teritoriului   inregistrate  sub
nr.3384/24.07.2019;
         -  prevederile art.10, art,30 i art.31^1 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilită i publice cuști, județul Neamț. țătești, județul Neamț.
modificările  i  completările  ulterioare,  ale  art.17,  art.18  alin.(2),  art.21-24  i  art.41  alin.(1)  din  legeaști, județul Neamț. ști, județul Neamț.
nr.241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă i canalizare, cu modificările i completările ulterioarești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
        -  Statutul Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMT, aprobat prin HCL nr.65/31.10.2007țătești, județul Neamț.
         Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 
          În temeiul dispozi iilor  țătești, județul Neamț.  art.129, alin.(1), alin.(2) lit.d i alin.(7) lit.n, precum i art.139 alin.(1) din OUGști, județul Neamț. ști, județul Neamț.
nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTARASTE:

        Art.1. – Aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa pentru investi ia țătești, județul Neamț. « Extindere re ea țătești 
alimentare cu apă str.Zâmbre ti i Extindere Alimentare str.Vadului,  sat Valea Seacă, com.Băl ăte ti, ști ști țătești ști 
jude ul Neam  ”țătești țătești către Compania Jude eană APA SERV SA, cu sediul în Piatra Neam  str.Lt.Drăghescu, nr.20, țătești, județul Neamț. țătești, județul Neamț.
cod po tal 610125, jude ul Neam  înmatriculată la Oficiul Registrului Comer ului Neam  cu nr.J/27/499/2003, ști, județul Neamț. țătești, județul Neamț. țătești, județul Neamț. țătești, județul Neamț. țătești, județul Neamț.
CUI 15346437 prin Act adi ional la Contractul de delegare.țătești, județul Neamț.
     Art.2 – Aprobă  lista bunurilor de retur din domeniul public al comunei Băl ăte ti, aferente investi iei țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț. țătești, județul Neamț.
prevăzute la art.1, care vor fi concesionate prin Act adi ional la Contractul de delegare către Compania țătești, județul Neamț.
Jude eană APA SERV SA. Lista bunurilor concesionate este cuprinsa in țătești, județul Neamț. Anexa nr.1 la prezenta hotărâre i se ști, județul Neamț.
va anexa la Actul aditional la Contractul de Delegare, făcând parte integranta din acesta.
       Art.3. – Se acordă mandat Asocia iei de dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMT cu sediul în Piatra țătești, județul Neamț.
Neam  str. Alexandru cel Bun, nr.27, înscrisă în Registrul asocia iilor i funcda iilor de la grefa Judecătoriei țătești, județul Neamț. țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț. țătești, județul Neamț.



Piatra Neam  cu nr.264/279/2008, al cărei membru este comuna Băl ăte ti, să semneze Actul Aditional la țătești, județul Neamț. țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
Contractul de delegare, prin reprezentantul său legal, în numele i pe seama comunei Băl ăte ti.ști, județul Neamț. țătești, județul Neamț. ști, județul Neamț.
       Art.4. – Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al  primarul comunei Baltatesti, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
        Art.5. – Secretarul comunei va  transmite  prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ROBAN CIPRIAN-ANDREI

    Nr.36                                                                                                     Contrasemneaza,
    Din 25.07.2019                                                                                              Secretar,Ursache Elena

                                        Total consilieri locali :13

Prezenti:12
Pentru:12
Abtineri:-

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind incadrarea terenului in suprafata totală  de 1593 mp aferent retelei

de alimentare cu apa, in categoria celor pentru care nu se datoreaza
impozit pe teren 

   Consiliul Local al  comunei Baltatesti, judetul Neamt;
              Analizand Referatul de aprobare întocmit de primarul comunei, precum i Raportul de specialitatești, județul Neamț.
întocmit de d-na Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism si amenajarea teritoriului.
               Avand in vedere prevederile  art.464, alin.(1)  lit.”i” din Legea nr.227/2015, privind  Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare;
               Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.
               În temeiul dispozi iilor  art.țătești, județul Neamț. 129, alin.(1), alin.(2) lit.c i  alin.(4) lit.c,  precum i art.139 alin.(3) dinști, județul Neamț. ști, județul Neamț.
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE
               Art.1. – Se aproba încadrarea terenului in suprafata totală de
1593  mp  aferent   retelei  de  alimentare  cu  apa,  in  categoria  celor   ce
contribuie la exploatarea resurselor de apa si a celor folosite ca zona de
protectie, teren aflat in  administrarea Companiei Judeteana Apa Serv SA
Neamt si pentru care nu se datoreaza impozit pe teren, astfel:

- 631 mp aferent distribuției pentru investiția Extindere 
alimentare cu apă, 

str.Zâmbrești, sat Valea Seacă



- 962 mp aferent distribuției pentru investiția Extindere 
alimentare cu apă, 

str.Vadului(Vad-Pietraru), sat Valea Seacă 
          Art.2. –  Primarul  comunei va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari

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

PRESEDINTE  DE SEDINTA,
ROBAN CIPRIAN-ANDREI

Nr.37                                                                                      CONTRASEMNEAZA,
Din 25.07.2019                                                                            Secretar, Ursache Elena

Total consilieri locali :13
Prezenti:12

Pentru:12
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