
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 referatul de aprobare  intocmit de primarul  comunei , inregistrat la 
nr.4212/18.09.2019;
           Examinand raportul de specialitate  intocmit de d-na Petrescu  Maria, ef  birou șef  birou 
contabilitate, financiar, impozite i taxe locale, inregistrat sub nr.4217/19.09.2019;șef  birou 
              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.129, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”a” ,  art.139 alin.(3) lit.a, 
precum i art.196 alin.(1) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativșef  birou .

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,
ROBAN CIPRIAN-ANDREI

                                                                                                         CONTRASEMNEAZA,
                                                                                                                SECRETAR,

NR.41                                                                                                                              URSACHE ELENA                          
DIN. 24.09.2019

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA BĂLȚĂTEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr.42 din24.09.2019

privind modificarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” 

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 prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii 
Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect 
de activitate serviciile de utilităţi publice, modificată prin H.G. nr.742/2014;

Examinând referatul de aprobare a primarului înregistrat sub nr.4187/18.09.2019.
Văzând raportul de specialitate nr.4218 19.09.2019 al  compartimentului de specialitate, H.A.G.A. nr. 3 / 14.08.2019 a A.D.I. AQUA 

NEAMT , precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul art.89, art.91, art.129 alin.2 e), alin.9 lit.c), art.139, art.140, art.196 din O.G 57 / 2019 privind Codul Administrativ ; 

 HOTĂRĂŞTE:
         Art.1:   Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin
Hotararea Consiliului Local nr.  65/31.10.2007  privind participarea  Comunei Băl ăte ti  la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cuții pentru anul 2019 se modifică conform șef  birou 
modificarile si completarile ulterioare,conform Actului Aditional prevazut in anexa  nr.1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Se  aprobă  modificarea  Statutului  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”AQUA  NEAMŢ”,  aprobat  prin  Hotararea
Consiliului Local nr.65/31.10.2007 privind participarea Comunei Băl ăte ti la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu modificarile siții pentru anul 2019 se modifică conform șef  birou 
completarile ulterioare, conform Actului Aditional prevazut in anexa  nr. 2,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:  Se acordă un mandat special  reprezentantului Consiliului local al  comunei Băl ăte ti  înții pentru anul 2019 se modifică conform șef  birou  Adunarea Generala a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ” dl Platon M ihai-Giani să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv

şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art.1 si 2 din prezenta hotărâre.
Art.4:   Se împuterniceşte  Dl.Platon Mihai-Giani  reprezentant  al  Consiliului  local  al  comunei  Băl ăte ti,  în  calitate  de viceprimar,ții pentru anul 2019 se modifică conform șef  birou 

cetăţean român, născut la data de 21.06.1968 în com.Băl ăte ti, jud.Neam , domiciliat  în com.Băl ăte ti, sat Valea Seacă, jud.Neam , posesorții pentru anul 2019 se modifică conform șef  birou ții pentru anul 2019 se modifică conform ții pentru anul 2019 se modifică conform șef  birou ții pentru anul 2019 se modifică conform 
al  C.I. seria NT, nr.896957, eliberat(ă) de SPCLEP Târgu Neam  la data de 03.08.2016, să semneze în numele şi pe seama Consiliuluiții pentru anul 2019 se modifică conform 
LocalBăl ăte ti, Actele Adiţionale prevazute in anexa 1 si 2.ții pentru anul 2019 se modifică conform șef  birou 

Art.6  :   Se  imputerniceşte  Preşedintele  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „AQUA NEAMŢ”,  să  înregistreze modificările  la
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ.

Art.7 Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
ROBAN CIPRIAN-ANDREI

                                                                                                      
                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                            SECRETAR,
                                                                                                                     URSACHE ELENA           

                                        Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13



ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

                                                                            
 H O T Ă R Â R E

privind desemnare consilieri  pentru Consiliul de Administratie al Scolii 
Gimnaziale Baltatesti si pentru Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii in Invatamant

    Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
               Analizand  referatul de aprobare întocmit de primarul comunei, înregistrat la nr.4188/18.09.2019 si 
referatul de specialitate  inregistrat sub nr.4219/18.09.2019 .
               Avand in vedere prevederile:
              - art.96, alin.(2) din Legea nr.1/2011, legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile 
ulterioare;
             -  Ordinului Ministerului Educatiei Nationale nr.4619/2014, pentru aprobarea Metodologiei - cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modficarile
si completarile ulterioare;
             - art.11 alin.(1) si alin.(4) lit.”e” din OUG nr.75/ 2005, privind asigurarea calităţii educaţiei;
               Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate;

     În temeiul dispozitiilor  art.129, alin.(2), lit.”d”, alin.(7), lit.”a,  art.139 alin.(1),
precum i ale  art.196 alin.(1) li.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativșef  birou .

HOTĂRĂŞTE

                Art.1 – Se desemneaza  din partea Consiliului local Baltatesti ca membri in Consiliul de 
Administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Baltatesti, pentru anul scolar 2019-2020,  urmatorii consilieri 
locali:
            D-na Anghel Mariana
            D-l  Asandei Ioan    
            Art.2. - Se desemneaza  D-l Roban Ciprian-Andrei- consilier local,  reprezentant al Consiliului local 
Baltatesti in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii in invatamant(comisia C.E.A.C), pentru anul scolar 
2019-2020.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ROBAN CIPRIAN-ANDREI

NR.43                                                                                                                               CONTRASEMNEAZA,
Din 24.09.2019                                                                                                                            SECRETAR,

ELENA URSACHE

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13



ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
                  

HOTARARE
privind aprobarea inventarului reactualizat al

bunurilor care alcatuiesc domeniul  privat al comunei

               Consiliul Local al  comunei Baltatesti, judetul Neamt;
                Examinand referatul de aprobare  nr.4213/18.09.2019 intocmit de d-na Acozmei Emilia, primarul  
comunei ;
                Vazand raportul de specialitate  intocmit de d-na Petrescu Maria, ef  birou contabilitate, inregistrat la șef  birou 
nr.4220/19.09.2019;
                Avand in vedere prevederile   art.357  alin.(4) din  OUG nr.57/2019 privind Codul administrative;
                 Luand act de avizul favorabil al comisiilor  de specialitate;
                 In temeiul dispozi iilor art.129, alin.(2), lit.”c”,  art.139 alin.(3)  lit.g, precum i ale art.196 alin.(1) ții pentru anul 2019 se modifică conform șef  birou 

lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTARASTE

            Art.1. – Se  insu e te inventarul reactualizat al bunurilor care alcatuiesc domeniulșef  birou șef  birou 
privat al comunei, conform anexei nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.
           Art.2.  – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.
           Art.3.– Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor
interesate;
            

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ROBAN CIPRIAN-ANDREI

Nr.44                                                                                           CONTRASEMNEAZA,
Din 24.09.2019                                                                                            Secretar,

                                                                                                               URSACHE ELENA

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.123  alin.(1)  si ale art.139  alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ

HOTARASTE

          Art. 1 – Se alege presedinte de sedinta prin vot deschis  al unui numar de –12  -  consilieri,
pentru  3 luni –  octombrie-noiembrie-decembrie  2019 in persoana d-lui consilier local 
Vi alaru Constantin.țătești, județul Neamț;

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ROBAN CIPRIAN-ANDREI

    NR.45
    DIN 24.09.2019                                                                                    CONTRASEMNEAZA

                                                                                                                    SECRETAR, Ursache Elena
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