
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI

HOTĂRÂRE
privind neasumarea responsabilită ii organizării i derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-ții organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor- și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-

cadru pentru achizi ionarea produselor aferente Programului pentru coli al României i al contractelor/ții organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor- și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor- și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-
acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Băl ăte tiții organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor- și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-

Consiliul Local al comunei Băl ăte ti, jude ul Neam ;ții organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor- și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor- ții organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor- ții organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-
Având în vedere

-Referatul de aprobare  al Primarului comunei Băl ăte ti, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019;țătești, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019; ști, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019;
-Referatul de specialitate al Biroului Financiar Contabil,  Impozite i  Taxe din cadrul aparatului de specialitate alști, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019;

primarului comunei Băl ăte ti înregistrat sub nr. 3803/23.08.2019;țătești, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019; ști, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019;
-Adresa nr. 16555/06.08.2019 a Consiliului Jude ean Neam  înregistrată sub nr. 3556/06.08.2019;țătești, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019; țătești, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019;
-Prevederile  Horărârii  Guvernului  nr.  640/07.09.2017 pentru  aprobarea  Programului  pentru  coli  al  României  înști, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019;

perioada 2017-2018;
-Prevederile Hotărârii Guvernului nr.559/31.07.2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului

pentru  coli  al  României  în  perioada  2017-2023  pentru  anul  colar  2019-2020,  precum  i  pentru  modificarea  iști, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019; ști, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019; ști, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019; ști, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019;
completarea Horărârii Guvernului nr. 640/07.09.2017 pentru aprobarea Programului pentru coli al României în perioadaști, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019;
2017-2018;

       Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 

În temeiul  art.129 alin.(1),  alin.(2) lit.d,  alin.(7) lit.a i   art.139,  alin.(1) coroborat cu art.  196 alin. (1)  lit.a) dinști, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019;
Ordonan a de urgen ă nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ,țătești, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019; țătești, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se  aprobă  neasumarea  responsabilită ii  organizării  i  derulării  procedurilor  de  atribuire  ațătești, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019; ști, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019;
contractelor/acordurilor  –cadru  pentru  achizi ionarea  produselor  aferente  Programului  pentru  coli  al  României  înțătești, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019; ști, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019;
perioada 2017-2023 pentru anul  colar  2019-2020 i  al  contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor  pentruști, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019; ști, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019;
derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Băl ăte ti.țătești, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019; ști, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019;

Art.2. Primarul comunei Băl ăte ti, prin intermediul Biroului Financiar-Contabil, Impozite i Taxe va aduce lațătești, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019; ști, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019; ști, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019;
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri institu iilor şi persoanelor interesatețătești, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019; .
PRE EDINTE DE EDIN Ă,ȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ȚĂ,
ROBAN CIPRIAN-ANDREI

NR.40
 DIN 29.08.2019                                                                                                           
 
CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar,
URSACHE ELENA

Total consilieri locali :13
Prezenti:13



Pentru:13

ROMANIA
JUDETUL  NEAMT

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BALTATESTI

   HOTARARE
privind aprobarea atribuirii în folosin ă gratuită a uneițătești, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019;

suprafe e de teren din domeniul public al comunei catre DELGAZ GRID SAțătești, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019;

          Consiliul  local  al  comunei Baltatesti, judetul  Neamt ;
Analizand referatul de specialitate  inregistrat sub nr.3801/23.08.2019, intocmit de d-na 

sing. Buraga Maria,responsabil tehnic urbanism si amenajarea teritoriului ; 
Vazand referatul de aprobare   intocmit de d-na  Acozmei Emilia , primarul comunei,  

inregistrată sub nr.3802/23.08.2019;
            Avand in vedere prevederile:

- art.12, alin.(4) din Legea nr.123/2012, legea energiei electrice şi a gazelor 
naturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
           Luand act de avizul favorabil al Comisiilor de specialitate. 
           In  temeiul dispozitiilor art.129, alin.(2) lit.”c” alin.(6)  lit.a  si ale art.139 alin.(3) lit.g  
din  OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTARASTE :

           Art. 1 –  Se aproba  atribuirea în folosin ă gratuită către  țătești, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019; S.C DELGAZ GRID SA, pe 
durata existen ei capacită ii energetice,  a  suprafe ei de țătești, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019; țătești, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019; țătești, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019; 1 mp teren- teren ocupat definitiv,  ce 
apar in domeniului public al comunei,  în vederea amplasării unui BMPT-d-100A , necesar țătești, înregistrat sub nr. 3802/23.08.2019;
pentru executarea lucrării  de “ Alimentare cu energie electrică  Sta ie de epurare, locaalitatea ție de epurare, locaalitatea 
Băl ăte ti, jude ul Neamție de epurare, locaalitatea ști, județul Neamț ție de epurare, locaalitatea ție de epurare, locaalitatea 
          Art.2. – Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari
          Art. 3 – Secretarul  comunei  Baltatesti  va  comunica  autoritatilor  si  persoanelor  
interesate  prezenta  hotarare . 

 PRESEDINTE  DE  SEDINTA,
ROBAN CIPRIAN-ANDREI

Nr.39                                                                                             CONTRASEMNEAZA,
DIN 29.08.2019                                                                                        SECRETAR,

                                                                                          URSACHE ELENA
Total consilieri locali :13

Prezenti:13
Pentru:13




