
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BĂLȚĂTEȘTI
CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 51 din 28.11.2019

privind modificarea HCL nr. 70 din 21.12.2016 privind atribuirea și încheierea
contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale

serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț

           Consiliul Local al comunei Bălțătești, întrunit în ședință la data de 28.11.2019
Examinând  referatul  de  aprobare  nr.  5146  din  20.11.2019  al  Primarului   comunei

Bălțătești;
Văzând  raportul  de  specialitate  nr.  5168  din  21.11.2019  al  compartimentului  de

specialitate  cu  atribuții  în  domeniu,  precum  și  rapoartele  de  avizare  ale  comisiilor  de
specialitate;

Având în vedere:
- Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  70  din  21.12.2016  privind  atribuirea  și  încheierea

contractului  Delegarea  prin  concesiune  a  gestiunii  unor  activități  componente  ale
serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț;

- prevederile art. 8, alin. (3), lit. k), art. 9, alin. (2), lit. d) și ale art. 10, alin. (5) din Legea
serviciilor  comunitare  de  utilități  publice  nr.  51/2006  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

- prevederile art. 6, alin. (1), lit. l), art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), lit. c) și ale art. 20 alin.
(2), lit. d) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată;

- prevederile art. III și art. I punctul 3 din O.U.G. nr. 74/2008 referitoare la modificarea art.
17 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- prevederile  Contractului  de  Delegare  prin  concesiune  a  gestiunii  unor  activități
componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre
ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț
nr. 63/609 din 01.03.2017; 

- adresa nr. 1058/19.03.2019 înregistrată la A.D.I. ECONEAMȚ, în calitate de Autoritate
Contractantă;

- adresele  nr.456/12.06.2019  și  480/24.06.2019,  nr.4026  din  10.09.2019  şi  4918  din
05.11.2019 înaintate de ADI ECONEAMT .
În temeiul art. 129, alin.(2), lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139 alin.(1) precum şi art. 196 alin.

(1) lit. (a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul admnistrativ

HOTĂRĂŞTE

Art 1. Anexa  nr.  2  REDEVENȚA  ȘI  TARIFELE  prevăzută  la  art.  3  din  HCL  nr.70  din
21.12.2016  privind atribuirea și  încheierea contractului  Delegarea prin concesiune a
gestiunii  unor  activități  componente  ale  serviciului  de  salubrizare  a  unităților
administrativ-teritoriale  membre  ale  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară
”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț se înlocuiește cu Anexa la prezenta Hotărâre



Art 2. Se acordă un mandat special reprezentantului  comunei Bălțătești în cadrul Adunării
Generale  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „ECONEAMŢ”,  să  voteze,  în
numele comunei Bălțătești, actul adițional la contractul de concesiune Delegarea prin
concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a
unităților  administrativ-teritoriale  membre  ale  Asociației  de  Dezvoltare
Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț care va cuprinde tarifele
astfel aprobate prin această Hotărâre.

Art 3. Secretarul  comunei  Bălțătești  va  asigura  aducerea  la  cunoștință  publică  precum și
comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate.

  PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ 

    VIŢALARU CONSTANTIN                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                                      ELENA URSACHE

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:12
Impotriva:-
Abtineri:-1



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BĂLŢĂTEŞTI
CONSILIUL  LOCAL

Anexa la Hotărârea 
Nr.51 din 28.11.2019

REDEVENȚA ȘI TARIFE

 Redevența și tarifele aferente contractului de concesiune Delegarea prin concesiune a gestiunii
unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre
ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț sunt:

1. Redevența:
Redevența pe 8 ani (lei) Redevența anuala (lei) Redevența trimestriala (lei)

2 314 236,32 289 279,54 72 319,88

2. Tarifele aferente activităților prestate (fără TVA):
a. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul rural 

Reciclabil: 676,62 lei/tonă // 1,63 lei/persoană/lună (colectare la platformă)
932,78 lei/tonă // 2,24 lei/persoană/lună (colectare la poartă)

Rezidual: 371,76 lei/tonă // 5,07 lei/persoană/lună (colectare la platformă)
469,32 lei/tonă // 6,40 lei/persoană/lună (colectare la poartă)

Tarif total Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună):
6,69 lei/persoană/lună (colectare la platformă)

8,64 lei/persoană/lună (colectare la poartă)
Penalizare: + 50% pentru nerespectarea colectării selective;

b. Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul urban
Reciclabil: 676,62 lei/tonă // 2,77 lei/persoană/lună (colectare la platformă/la poartă)
Rezidual: 371,66 lei/tonă // 8,62 lei/persoană/lună (colectare la platformă/la poartă)
Tarif total Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună):

11,39 lei/persoană/lună (colectare la platformă/la poartă)
Penalizare: + 50% pentru nerespectarea colectării selective;

c. Tarife pentru utilizatorii non-casnici
Reciclabil: 676,62 lei/tonă
Rezidual: 371,66 lei/tonă.



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI

H O T Ă R Â R E
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 69 din 30.11.2005

privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

al comunei  Baltatesti, județul Neamț

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI, JUDEȚUL NEAMȚ
Examinând referatul de specialitate nr. 5169 din din 21.11.2019, întocmit  de  domnul Crețu

Cristian-Constantin,  șef  SVSU Bălțătești,  precum și   referatul  de aprobare al  primarului  comunei
Bălțătești, înregistrat sub nr.5149/20.11.2019.

Văzând  Ordinul  prefectului  județului  Neamț  nr.  321  din  27.08.2019  pentru  aprobarea
„Calendarului  pentru punerea în aplicare a prevederilor  O.M.A.I.  nr.  75 din 27 iunie 2019 pentru
aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare
și a serviciilor private pentru situații de urgență”;

            Ținând seama de H.C.L. nr.69 din 30.11.2005, privind înființarea, organigrama și 
numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgențăal comunei  Baltatesti, județul 
Neamț

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 88 din 30 august 2001 privind
înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  serviciilor  publice  comunitare  pentru  situaţii  de  urgenţă,
modificată și completată, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 21 din 15 aprilie 2004
(*actualizată*) privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,ale Legii nr. 481 din
8 noiembrie 2004 republicată privind protecţia civilă, ale Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*)
privind apărarea împotriva incendiilor, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 75 din 27 iunie
2019  pentru  aprobarea  Criteriilor  de  performanţă  privind  constituirea,  încadrarea  şi  dotarea
serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă; 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. (a) și lit.(d),  alin. (3), lit. (e), alin.(7) lit.
(h), ale art.139  alin.(1),  precum și art.196 alin.(1) lit.(a)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

           Art. I. Se modifică art. 1  din H.C.L. nr. 69 din 30.11.2005, privind înființarea, 
organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei  
Baltatesti, județul Neamț, care va avea următorul conținut:

„Se  înființează  Serviciul  Voluntar  pentru  Situații  de  Urgență,  de  tipul  V1,  în  subordinea
Consiliului local al comunei  Baltatesti, județul Neamț”.



Art.II. Se modifică art.2 din H.C.L. nr. 69 din 30.11.2005, care va avea următorul conținut:

            “Serviciul voluntar pentru Situații de urgență este condus de un Șef de serviciu profesionist în
domeniu, angajat al primăriei.   

Art. III. Se modifică și se completează art. 3 din HCL nr.69/30.11.2005, care va avea următorul
conținut:

„Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență se încadrează cu un număr de 16 persoane, din
care 1 angajat pe funcțiile specifice serviciului voluntar și 15 voluntari, după următoarea structură
organizatorică:

1. Compartimentul pentru prevenire:
a) un specialist pentru toate instituțiile publice și operatorii economici din subordinea Consiliului local;
b) trei specialisti pentru  1700 de gospodării și/sau clădiri de locuit colective, în mediul rural;

2.  Una  formație  de  intervenție condusă  de  un  șef  formație  de  intervenție,  care  are  în
compunere:
a) Echipe specializate încadrate cu 5 persoane, care include și șeful echipei specializate, astfel:

a.1. – 1 (una) echipă specializată pentru stingere incendii;
a.2.  –  1  (una)  echipă  specializată  pentru  avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-

evacuare.”
         Art. IV. Se  abrogă art. 4 din HCL nr.69/30.11.2005.
         Art. V. Se introduce art. 41, care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă Organigrama și numărul de personal ale serviciului voluntar pentru situații de
urgență prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre”.

„Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații
de urgență prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre”.
          Art. VI. Se modifică art. 5 din HCL nr.69/30.11.2019 care va avea următorul conținut:

„Componenţa nominala a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei
Baltatesti,judeţul Neamț, stabilirea normei proprii de dotare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă  si  actualizarea  fisei  postului  pentru  personalul  angajat  pe  functiile  specifice  serviciului
voluntar, se va face prin Dispoziţie a primarului comunei  Baltatesti, judeţul Neamț”.

Art.VII. – Secretarul  general al  comunei Bălțătești  va comunica autorităților și persoanelor
interesate prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VIȚALARU CONSTANTIN

NR.52
DIN  28.11.2019

    Contrasemnează pentru legalitate,
     Secretar general, Ursache Elena

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13
Impotriva:-

Abtineri:-



ROMANIA
JUDETUL  NEAMT

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BALTATESTI

   HOTARARE
privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unei

suprafețe de teren din domeniul public al comunei catre DELGAZ GRID SA

          Consiliul  local  al  comunei Baltatesti, judetul  Neamt ;
Analizand referatul de specialitate  inregistrat sub nr.5170/21.11.2019, 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.5147/20.11.2019;
            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 folosință gratuită către  S.C DELGAZ GRID SA, pe 
durata existenței capacității energetice,  a  suprafeței de 1 mp teren- teren ocupat definitiv,  ce 
aparțin domeniului public al comunei,  în vederea amplasării unui BMPTi-250A , necesar 
pentru executarea lucrării  de “ Alimentare cu energie electrică HALA aparținând SC GIANI 
MOBILA SRL”.
          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,
VIȚALARU CONSTANTIN 

Nr.53                                                                                             CONTRASEMNEAZA,
DIN 28.11.2019                                                                                     SECRETAR,

                                                                                         URSACHE ELENA

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13
Impotriva:-

Abtineri:-

ROMÂNIA



JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI

H O T Ă R Â R E  
privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor
bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de

pe raza administrativ teritorială a comunei Bălțătești

            Consiliul local al comunei Bălțătești, județul Neamț;  
Având în vedere:
- referatul de aprobare a primarului comunei Bălțătești înregistrat sub nr. 5148 din 20.11.2019 privind

instituirea  unor  facilități  fiscale  și  aprobarea  procedurii  de  anulare  a  accesoriilor  aferente  obligațiilor  bugetare
principale  restante  la  data  de  31.12.2018  inclusiv,  datorate  bugetului  local  de  către  contribuabilii  de  pe  raza
administrativ teritorială a comunei Bălțătești

- raportul  compartimentului  din  aparatul  de  specialitate  al  primarului  comunei  și  avizul  favorabil  al
comisiilor de specialitate;

-  prevederile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „c”, al art. 139, alin. 3, precum si ale art.196

alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă instituirea facilităților  fiscale  de anulare a accesoriilor  aferente obligațiilor  bugetare
principale  restante  la  31  decembrie  2018,  inclusiv  datorate  bugetului  local  de  către  contribuabilii  de  pe  raza
administrativ teritorială a comunei Bălțătești.

Art.2. Procedura de acordare  a  facilităților  fiscale  descrise  la  art.  1  constituie  Anexa care face  parte
integrantă din prezenta hotărâre și se aplică de la data adoptării prezentei până la data de 16.12.2019 inclusiv (data
limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii), termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor
depuse în termen fiind 31.12.2019.

Art.3. Birou contabilitate, financiar, impozite si taxe locale va lua toate măsurile necesare pentru aducerea
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

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

 PRESEDINTE DE SEDINTA,
VIȚALARU CONSTANTIN

    Nr.54                                                                                                                      Contrasemneaza,
    Din 28.11.2019                                                                                                 Secretar,Ursache Elena

                                        Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13
Impotriva:-

Abtineri:-

ROMÂNIA



JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind alocarea unor sume de bani

din bugetul local 

  Consiliul Local al  comunei Baltatesti, judetul Neamt;
           Vazand referatul de specialitate intocmit de d-na Petrescu Maria, șef birou financiar-
contabil, înregistrat sub  nr.5234/27.11.2019.
            Analizand referatul de aprobare intocmit de d-na  Acozmei Emilia, primarul comunei
Bălțătești. 
             Avand in vedere prevederile:
           -  Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare;
               Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.

    În temeiul art. 129 alin.(2) lit. „b”, alin.(4), lit.”a”,  art.139, alin.(3), precum și 
art.196 alin.(1)  lit.a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE

         Art.1. – Se aproba alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local  pentru cadourile
elevilor si prescolarilor de la scolile din comuna, cu ocazia Pomului de Craciun.
         Art.2.  Se aproba alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul local pentru organizarea
evenimentului cultural artistic „Datini și Obiceiuri de Anul Nou” din data de 31.12.2019

  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,
VIȚALARU CONSTANTIN

Nr.55                                                                                              CONTRASEMNEAZA,
Din 28.11.2019                                                                                 Secretar, Ursache Elena

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13
Impotriva:-

Abtineri:-




