
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BALTATESTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

                 Incheiat astazi 25.07.2019 in sedinta “ ordinara”  a Consiliului  Local al 
comunei Baltatesti.
                 Sedinta  a fost convocata prin Dispozitia primarului nr.124 din  
19.07.2019 si prin Convocarea scrisa inregistrata la nr.3335 din 19.07.2019.
                 La apelul nominal efectuat de catre d-na Ursache Elena, secretarul 
comunei se constata ca sunt prezenti to i cei 12ți cei 12  consilieri din 13 total. Lipse te d-l ște d-l 
viceprimar Platon Mihai-Giani, fiind în concediu de odihnă.   
                D-na primar  deschide sedinta si prezinta necesitatea convocarii ei.
                Presedinte de sedinta d-l consilier  Roban Ciprian-Andrei .
                Se supune la vot procesul –verbal incheiat la sedinta anterioara fiind 
aprobat in unanimitate.
                Proiectul ordinei de zi:

1. Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat special in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea
exercitarii votului.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, 
evidenţa şi radierea vehiculelor supuse înregistrării, la nivelul comunei Bălţăteşti

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de măsuri privind colectarea 
selectivă a deşeurilor.   

4. Proiect de hotărâre privind  analiza stadiului de  înscriere a  datelor in 
Registrul 

Agricol pentru semestrul I al anului 2019 şi stabilirea măsurilor pentru 
eficientizarea acestei activităţi

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea 
desfasurata 

de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 
2019

6. Întrebări, interpelări. 
Se propune includerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de 
hotărâre:

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



- Proiect de hotărâre privind  delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa către
Compania Jude eană APA SERV .ți cei 12

- Proiect de 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. 
           Supusa la vot ordinea de zi a fost aprobata  în forma propusă în 
unanimitate de voturi.                    
               Punctul 1 al ordinei de zi – Proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
“AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului.
               Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
               Se prezintă referatul de aprobare întocmit de  primarului comunei i ște d-l 
raportul  de specialitate.      
              Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat  
in “unanimitate” de voturi.                   
                Punctul 2 al ordinei de zi-  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor supuse 
înregistrării, la nivelul comunei Bălţăteşti
               Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
               Se prezintă referatul de aprobare  a primarului comunei i raportul de ște d-l 
specialitate.      
               Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat  
in “unanimitate” de voturi.
               Punctul 3 al ordinei de zi-  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor.   
              Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
              Se prezintă referatul de aprobare  a primarului comunei i raportul  de ște d-l 
specialitate.      
              Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat  
in “unanimitate” de voturi.

    Punctul 4 al ordinei de zi-  Proiect de hotărâre privind analiza stadiului 
de  

înscriere a  datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2019 şi 
stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
              Comisiile de specialitate   avizează proiectul de hotarare.
              Se prezintă referatul de aprobare  a primarului comunei i raportul  de ște d-l 
specialitate.      
               Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat  
in “unanimitate” de voturi.



     Punctul 5 al ordinei de zi-  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Raportului 

privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap 
grav pentru semestrul I al anului 2019.
              Comisiile de specialitate   avizează proiectul de hotarare.
              Se prezintă referatul de aprobare  a primarului comunei i raportul  de ște d-l 
specialitate.      
               Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat  
in “unanimitate” de voturi.
                Punctul 6 al ordinei de zi-  Proiect de hotărâre pentru  modificarea 
Hotararii Consiliului Local nr.74/18.12.2015privind aprobarea inventarului  
bunurilor reevaluate din domeniul public si privat al comunei
              Comisiile de specialitate   avizează proiectul de hotarare.
              Se prezintă referatul de aprobare  a primarului comunei i raportul  de ște d-l 
specialitate.      
               Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat  
in “unanimitate” de voturi.

            Punctul 7 al ordinei de zi-  Proiect de hotărâre privind   delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apa către Compania Jude eană APA SERV. ți cei 12
              Comisiile de specialitate   avizează proiectul de hotarare.
              Se prezintă referatul de aprobare  a primarului comunei i raportul  de ște d-l 
specialitate.      
               Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat  
in “unanimitate” de voturi.
                Punctul 8 al ordinei de zi-  Proiect de hotărâre privind încadrarea 
terenului in suprafata totală  de 1593 mp aferent retelei de alimentare cu apa, in 
categoria celor pentru care nu se datoreaza impozit pe teren 
              Comisiile de specialitate   avizează proiectul de hotarare.
              Se prezintă referatul de aprobare  a primarului comunei i raportul  de ște d-l 
specialitate.      
               Se da citire proiectului de hotarare , care supus la vot a fost aprobat  
in “unanimitate” de voturi.
                
               Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal        

     PRESEDINTE DE   SEDINTA,                                                                                    SECRETAR,
              CONSILIER, 
    ROBAN CIPRIAN-ANDREI                                                                  URSACHE   ELENA


