
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂL ĂTE TIȚ Ș

          Consiliul local al comunei Băl ăte ti, judeţul Neamţ;ț ș
          Examinând referatul de aprobare  nr.793/21.02.2020 al primarului comunei Băl ăte ti,ț ș
precum i raportul de specialitate  nr.794/21.02.2020.ș

Având în vedere  prevederile:
- art. 8 alin(3) lit. k) si art. 9 alin. (1) si (2)lit. d din Legea Serviciilor comunitare de

Utilitati Publice nr. 51/2006, modificata si completata prin Legea nr. 225/2016 ;
- art. 6 alin(1) lit k), art. 8 alin. (1) lit.k i art. 9 alin.(1) lit. c), art. 20 alin(2) lit d, dinș

Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localitatilor, modificata si completata
prin Legea nr. 99/2014 ;

-  art.  3  alin(3)  din  Ordinul  ANRSC  nr.  109/2007  privind  aprobarea  Normelor
Metodologice  de  stabilire,  ajustare  sau  modificare  a  tarifelor  pentru  activitati  specifice
serviciului de salubrizare a localitatilor ;

-  art.  30  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finantele  publice  locale,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare ;

-  art.  454  lit  g,  art.  484  si  art.  485  din  Legea  nr.  227/2015  privid  Codul  Fiscal  cu
modificarile si completarile ulterioare ;

-  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenta  decizitională  în  administratia  publică,  cu
modificarile i completarile ulterioareș  ;

- Legii nr.207/2015, privind Codul de procedura fiscală, cu modificarile i completarileș
ulterioare ;

Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In conformitate cu prevederile art.129, alin.d, alin.(7) lit.n,  art. 139 alin. (1), ale art. 196

alin (1) lit.  a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.  57/2019 privind Codul
Administrativ,

HOTĂRĂ TEȘ  :

Art. I. –Se aprobă  modificarea  art.(1) al Hotărârii Consiliului Local nr.6/03.02.2020,
privind stabilirea taxei speciale  de salubrizare,  începând cu data de 01.02.2020 pentru
persoanele fizice si persoanele juridice din  comuna Băl ăte ti, jude ul Neamț ș ț ț, astfel :
         -  alin.(1) se completează  cu punctul g) având următorul con inutț  :
   

HOTĂRÂRE
 pentru modificarea i completarea Hotărârii nr.6 din 03.02.2020 privind stabilirea taxei speciale deș

salubrizare, începând cu data de 01.02.2020 pentru persoanele fizice si persoanele juridice din  comuna
Băl ăte ti, jude ul Neamț ș ț ț



        « g) Unitatea Militară 02275 Băl ăte ti, SC Conservfruct SRL, SC Alex & Cristian SRLț ș  iș
Profi Rom Food SRL, fiind generatori de de euri în cantita i mari vor fi factura i de către   SCș ț ț
ROSSAL SRL Roman, conform contractelor încheiate cu  operatorul »

- alin.(2) se modifică având următorul con inutț  : 
              «  (2) Taxa prevazută la alin.(1) lit.a-f se debitează în baza Declara iei pe proprieț
raspundere,  depusă de  catre  fiecare  titular  de  rol  sau membru  major  al  familiei,  conform
modelelor anexă care fac parte integranta din hotarare ».
.

Art.  2. -  Secretarul  general  al  comunei  va  asigura  comunicarea  prezentei  hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate.
Nr.13 
Din 24.02.2020                         

Preşedinte de şedintă:
  Consilier,  Gavriloae Gheorghe

                                                                                         Contrasemnează,
                                                                                         Secretar general,

                                                                                        URSACHE ELENA
Total consilieri locali: 13
Prezenti: 13
Pentru: 13



ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

H O T Ă R Â R E   
privind acordarea unui ajutor de urgen ăț  d-lui ----------------------

     
   Consiliul Local al comunei Băl ăte tiț ș , jude ul Neam ;ț ț  
  Analizând referatul  de  aprobare  întocmit  de  primarul  comunei  înregistrat  sub

nr.801/21.02.2020,  precum   i  ș  referatul  de  specialitate  nr.802/21.02.2020 al  secretarului
comunei  ,  prin  care  se  propune acordarea  unui  ajutor  de urgenţă  d-lui  ------------------------,
pentru  acoperirea  par ială  a  ț cheltuielilor necesare investiga iilor  medicale  suplimentare  iț ș
interven ie chirurgicală.  ț

  Având  în  vedere  prevederile Legii  nr.  416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 41 - art.44 din Hotărârea de Guvern nr.50/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii susmenţionate, cu modificările şi
completările ulterioare; 

   Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
   În temeiul art.129, alin. (2), lit. d),  alin.(7) lit.b, art.139 alin.(1)  şi art.196 alin.(1) lit.a din

OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare; ș

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1.  -  Se aprobă acordarea  unui  ajutor  de  urgen ăț  în  cuantum  de 2.000  lei   d-
lui,--------------------------------  cu  domiciliul  în comuna  Băl ăte ti,  sat  Valea  Seacă,  jude ulț ș ț
Neam , sumă necesară ț  pentru investiga ii medicale suplimentare i interven ie chirurgicală laț ș ț
o clinică de specialitate din Italia.

Art.2.- Primarul comunei prin biroul financiar-contabil, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
GAVRILOAE GHEORGHE
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    Din 24.02.2020                                                                         Secretar general,Ursache Elena
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