
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.4641/15.09.2019;
           Examinand raportul de specialitate  intocmit de d-na Petrescu  Maria, ef  birou contabilitate, financiar, șef  birou contabilitate, financiar, 
impozite i taxe locale, inregistrat sub nr.4678/17.10.2019;șef  birou contabilitate, financiar, 
              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 șef  birou contabilitate, financiar, 
alin.(1) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

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,
VI ALARU CONSTANTINȚALARU CONSTANTIN

                                                                                    CONTRASEMNEAZA,
                                                                                           SECRETAR,

NR.47                                                                                                           URSACHE ELENA                          
DIN 24.10.2019

Total consilieri locali :13
Prezenti:12

Pentru:12



ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI BALTATESTI

H O T A R A R E
privind aprobarea organigramei, numărului de personal  si a statului de 
functii pentru  aparatul  de specialitate al primarului comunei Băl ăte ti ții pentru anul 2019 se modifică conform șef  birou contabilitate, financiar, 

            Consiliul Local al   comunei Baltatesti, judetul Neamt;
             Examinand  referatul de aprobare  întocmit de primarul comunei  , inregistrat la 
nr.4642/15.10.2019, precum i   referatul de specialitate intocmit de d-na Ursache Elena, șef  birou contabilitate, financiar, 
secretarul comunei.               
             Avand in vedere prevederile:
              -  art.610,  alin.(1)  i  art.611 alin.(1)    din  OUG nr.  57/2019  privind Codulșef  birou contabilitate, financiar, 
administrativ;
               Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
              In temeiul dipozitiilor art. 129 alin.(2) lit.a i alin.(3) lit.c, art.139 alin.1, precum ișef  birou contabilitate, financiar, șef  birou contabilitate, financiar, 
art.196 alin.(1) lit.a din  OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ;

HOTARASTE:
                Art.1. – Se aproba  organigrama i  numarul de personal al aparatului de specialitate șef  birou contabilitate, financiar, 
al primarului comunei Băl ăte ti , conform anexei nr. 1, ce face parte integranta din prezenta ții pentru anul 2019 se modifică conform șef  birou contabilitate, financiar, 
hotarare.
             Art.2. – Se aproba   statul  de functii pentru aparatul de specialitate al primarului 
comunei Băl ăte ti , conform anexei nr.2, ce face parte integranta din prezenta hotarare.ții pentru anul 2019 se modifică conform șef  birou contabilitate, financiar, 
             Art.3.- La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice hotarare contrara.
             Art.4. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor 
interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTE,
VI ALARU CONSTANTINȚALARU CONSTANTIN

Nr.48                                                                                                         CONTRASEMNEAZA,
Din 24.10.2019                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                                      URSACHE ELENA             

Total consilieri locali :13
Prezenti:12

Pentru:12



PRIMARIA COMUNEI BALTATESTI                                                                                                                 ANEXA NR.1
                                                                                                                                                              LA  HCL NR. 48  DIN  24.10.2019
                                                                                                                                            

ORGANIGRAMA SI NUMARUL  DE PERSONAL
DIN APARATUL PROPRIU                             
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COMUNA BĂL ĂTE TI                                                            ANEXA NR.2 LA HCL NR.48 DIN 24.10.2019ȚĂTEȘTI                                                            ANEXA NR.2 LA HCL NR.48 DIN 24.10.2019 ȘTI                                                            ANEXA NR.2 LA HCL NR.48 DIN 24.10.2019
STAT DE FUNCTII

Funcţia publică

cl
as

a

Funcţia contractuală

de execuţie de execuţie

1 DEMNITAR- ACOZMEI EMILIA PRIMAR

2 DEMNITAR - PLATON MIHAI-GIANI

3 SECRETAR - URSACHE ELENA II S

4 PETRESCU MARIA sef birou II S
5 vacant consilier I superior S
6 GRIGORAS LILIANA consilier I superior S
7 COBUZ ELENA consilier I superior S
8 BALTATESCU DOINA consilier I superior S
9 BENDREA  ELENA consilier I principal S

10 ROMAN VALENTINA-ALINA I asistent S

11 TIMOFTE ANA-LUMINITA consilier I superior S
12 AXINIA IOAN-FLORIN referent III superior M
13 vacant consilier I superior S

Compartiment juridic
14 VERSANU DIANA consilier juridic I principal S

Compartiment asistenta sociala
15 MIHUT NICOLAE-CIPRIAN consilier I superior S
16 vacant referent III asistent M

Compartiment urbanism

17 BURAGA MARIA II superior SSD

compartiment audit public intern
18 vacant auditor I superior S

Serviciul Voluntar Situatii Urgenta

19 CRETU CRISTIAN-CONSTANTIN II M

Compartimentul politiei locale
20 GORGAN COSTICA-CRISTINEL politist local III superior M
21 IOSUB GHEORGHE agent paza IA M

22 ABAGERU VASILE agent paza IA M

23 PISLARU CONSTANTIN agent paza IA M
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Compartiment gospodarire comunala

24 DIACONU  IOAN guard I G

25 CIUDIN NICULINA ingrijitor I G

26 CODITA BENONE-FLORIN paznic I G

27 TILICĂ VASILE II M

28 FUNINGANA CONSTANTIN munc.calificat II G

29 vacant oferșofer II G

Biblioteca comunala

30 FLORICEL VALENTINA bibliotecar IA S

         Funcţia         Număr posturi Ocupate Vacante Total

Nr. total de funcţii publice 13 4 17

Nr. total de înalţi funcţionari publici

Nr. total de funcţii publice de conducere 2 2 PRIMAR

Nr. total de funcţii publice de execuţie 11 4 15 EMILIA ACOZMEI

Nr.total de functii contractuale de conducere 1 1

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 9 1 10

33

Nr. total de functii de demnitate publica 2 2

23 5 28

ofer microbuz șofer
colarșofer

Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. 
Nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 
cu modificările şi completările ulterioare

NR. TOTAL DE FUNCTII DIN INSTITUTIE               
                    



ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI                                                                      

H OT A R A R E

privind aprobarea P.U.Z i R.L.U pentru introducerea suprafe’ei deși R.L.U pentru introducerea suprafe’ei de
15000 mp în intravilanul satului Băl ăte tițătești și R.L.U pentru introducerea suprafe’ei de

  
              Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;

          Analizand referatul de aprobare  nr.4643/15.10.2019 a primarului comunei 
Baltatesti, judetul Neamt,  precum i raportul de specialitate intocmit de d-na  Buragași R.L.U pentru introducerea suprafe’ei de
Maria, responsabil urbanism, înregistrat sub nr.4680/17.10.2019; 

                   Avand in vedere prevederile: 
- Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de 

Construcţii, cu modificările i completările ulterioare;și R.L.U pentru introducerea suprafe’ei de
- Legii nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările 
i completările ulterioare.și R.L.U pentru introducerea suprafe’ei de

               Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
                       În temeiul dispozi iilor art.129, alin.(2)  lit.c, alin.(6) lit.c,  art.țătești 139 alin.
(3) lit.”e”, precum i ale art.196 alin.(1) lit.”a”  din OUG nr.57/2019 privind Codul și R.L.U pentru introducerea suprafe’ei de
administrativ,
HOTARASTE:

          Art.1. – Se aprobă  Planul Urbanistic Zonal(PUZ) i și R.L.U pentru introducerea suprafe’ei de Regulamentul Local de 
Urbanism aferent  pentru  obiectivul « Introducerea suprafe ei de 15.000 mp în ței de 15.000 mp în 
intravilanul localită ii Băl ăte ti, în vederea  Înfiin are fermă vaci de lapte i ței de 15.000 mp în ței de 15.000 mp în ști, în vederea  Înființare fermă vaci de lapte și ței de 15.000 mp în ști, în vederea  Înființare fermă vaci de lapte și 
anexe(adăpost, bucătărie furajeră, lagune, împrejmuire, racorduri, etc), procesare i ști, în vederea  Înființare fermă vaci de lapte și 
comercializare de către SC Bovis Media SRL, în comuna Băl ăte ti, jude ul Neamței de 15.000 mp în ști, în vederea  Înființare fermă vaci de lapte și ței de 15.000 mp în ței de 15.000 mp în  ».  
         Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari  se 
incredinteaza primarul comunei Baltatesti , prin compartimentele de specialitate.
         Art.3. – Secretarul comunei va  transmite  prezenta hotarare autoritatilor si 
persoanelor interesate.
PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,
VI ALARU CONSTANTINȚALARU CONSTANTIN

Nr.49                                                                                                                  
CONTRASEMNEAZA,
DIN 24.10.2019                                                                                               SECRETAR, Ursache 
Elena

Total consilieri locali :13
Prezenti:12

Pentru:12

ROMÂNIA



JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea  realizarii unor  lucrări 

Consiliul Local al  comunei Baltatesti, judetul Neamt;
          Analizand referatul de aprobare  nr.4677/17.10.2019 a primarului comunei 
Baltatesti, judetul Neamt,  precum i raportul de specialitate intocmit de d-na  Buragași R.L.U pentru introducerea suprafe’ei de
Maria, responsabil urbanism, înregistrat sub nr.4681/17.10.2019;
           Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
            Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
            În temeiul art.129, alin.(2)  lit.b, alin.(4) lit.d,  art.139 alin.(1), precum i ale și R.L.U pentru introducerea suprafe’ei de
art.196 alin.(1) lit.”a”  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE

           Art.1. –  Se aproba  realizarea   lucrării de Repara ii podeței de 15.000 mp în ței de 15.000 mp în   sat Valea Seacă,
comuna Băl ăteti,  punct „Abăgeru”, în suma de 33.388,32 lei fără TVA, respectivțătești
39.732,10 lei cu TVA.
           Art.2. –  Se aproba  realizarea   investi iei  țătești Extindere alimentare cu apă,
str.Vării sat Valea Seacă, comuna Băl ăteti,  în suma de 40.267 lei fără TVA, respectivțătești
47.917 lei cu TVA.

     Art.3..  –  Primarul  comunei  va  duce  la  indeplinire  prevederile  prezentei
hotarari

         Art.4. – Secretarul  comunei va comunica  prezenta hotarare  persoanelor si
autoritatilor interesate.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,
VI ALARU CONSTANTINȚALARU CONSTANTIN

Nr.50                                                                                                      CONTRASEMNEAZA,
DIN 24.10.2019                                                                                       SECRETAR, Ursache Elena

Total consilieri locali :13
Prezenti:12

Pentru:12
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