
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
                                                                                                            

   H O T A R A R E
          privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

        Consiliul Local al   comunei Baltatesti, judetul Neamt;
             Văzând referatul de aprobare întocmit de primarul comunei  d-na Acozmei Emilia, 
înregistrat la nr.636/11.02.2020;
           Examinând referatul întocmit de d-na Petrescu  Maria, sef   Birou contabilitate financiar, 
impozite si taxe, înregistrat sub nr.637/11.02.2020;
            Avand in vedere prevederile Legii nr.5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020 si 
art.19, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
         Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
         În temeiul dispozitiilor art.129, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”a”, art.139 alin.(3) din OUG 
nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

                 Art.1. - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli  pe anul 2020, conform Anexei 
nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.
                  Art.2.- Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe sectiuni pentru anul 2020, 
conform Anexei nr.2 ce  face parte integranta din prezenta hotarare. 
                 Art.3. – Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2020 , conform Anexei 
nr.3 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
                 Art.4. – Se aproba Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 
pe anul 2020, conform  Anexei nr.4 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
                 Art.5. – Se aprobă Programul anual  al achizi iilor publiceț  pentru anul 2020, 
conform  Anexei nr.5 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
                Art.6. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari.
                 Art.7. – Secretarul comunei transmite prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor 
interesate.
             

PRESEDINTE DE SEDINTA,
GAVRILOAE GHEORGHE

                                                                                                                Contrasemneaza,
 NR.7                                                                                                      Secretar  general                  
DIN 18.02.2020                                                                                        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 aprobarea contului anual de execu ie bugetară i a situa iilorț ș ț

financiare pe anul 2019   

        Consiliul Local al   comunei Baltatesti, judetul Neamt;
             Vazand  referatul de aprobare întocmit de primarul comunei  Acozmei Emilia, 
inregistrata la nr.638/11.02.2020;
           Examinand referatul intocmit de d-na Petrescu Maria,  ef  birou financiar-contabil, ș
inregistrat sub nr.639/11.02.2020;
               Avand in vedere prevederile  art.57, alin.(1), (2) i (4)  din Legea nr.273/2006, privind ș
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,  precum si  a Legii 
contabilită ii nr.82/1991, republicată, cu modificările i completările ulterioare;ț ș

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) din OUG 
nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

                 Art.1. - Se aproba contul anual de  execu ie bugetară i situa iile financiare  pe anul ț ș ț
2019 conform anexei, care  face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                Art.2. – Primarul comunei  prin biroul financiar-contabil , va duce la indeplinire  
prevederile prezentei hotarari.
                 Art.3. – Secretarul comunei transmite prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor 
interesate.
                 

PRESEDINTE DE SEDINTA,
GAVRILOAE GHEORGHE

                                                                                             Contrasemneaza,
 NR.8                                                                                                     Secretar  general,
 DIN 18.02.2020                                                                                      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 modificarea organigramei  si a statului de 

functii ale aparatului propriu

                        Consiliul Local al   comunei Baltatesti, judetul Neamt;
                     Examinand  referatul de aprobare al primarului  comunei  Băl ăte ti, înregistrat la ț ș
nr.634/11.02.2020, precum i   referatul de specialitate intocmit de d-na Ursache Elena, ș
secretarul comunei.                      
              Având în vedere pevederile art.129 alin.(3) lit.c  din  OUG nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ;
               Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
               In temeiul art.139 alin.1, precum i art.196 alin.(1) lit.a din  ș OUG nr. 57/2019  privind 
Codul administrativ;

HOTARASTE:

                Art.1. – Se aproba  modificarea organigramei i a statului  de functii ale aparatului de ș
specialitate al primarului comunei Băl ăte ti , conform anexelor nr. 1 i nr.2 , ce fac parte ț ș ș
integranta din prezenta hotarare, după cum urmează:
               -  func ia publică de execu ie vacantă de referent, clasa III, grad profesional asistent  ț ț
din cadrul  Compartimentului asisten ă socială  se mută definitiv în cadrul ț  Biroului 
contabilitate, financiar, impozite i taxe locale i se transformă înș ș  func ia publică de execu ie ț ț de
referent, clasa III, debutant
               Art.2. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor 
interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTE,
GAVRILOAE GHEORGHE

Nr.9                                                                                               CONTRASEMNEAZA,
Din 18.02.2020                                                                                        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 aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor

al comunei Baltatesti

    Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
    Vazand  referatul de specialitate intocmit de d-l Cretu Cristian-Constantin, sef Serviciu

Voluntar pentru Situatii de Urgenta, referat inregistrat la nr.635/11.02.2020, precum i referatulș
de aprobare al primarului comunei Băl ăte ti.ț ș

    Avand in vedere prevederile art.4 , art.13 si art.14 din  Legea nr.307/2006, privind
apararea  impotriva  incendiilor,  a  Legii  nr.481/2004  privind  protectia  civila,  modificata  si
completata, precum si OUG nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor
de Urgenta;

    Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.
               În temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2), lit.”d”, alin.(7), lit.”h”  si art.139.alin.(1) OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE

                Art.1.- Se  aproba   Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor al comunei Baltatesti,
prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

   Art.2. – Primarul comunei va  asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
GAVRILOAE GHEORGHE

                                                                                                                         CONTRASEMNEAZA,
 NR 10                                                                                                Secretar general,

          DIN 18.02.20202                                                                                                             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 aprobarea utilizarii  excedentului bugetului local

în cursul anul 2020

    Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
    Vazand   referatul  de  specialitate  intocmit  de  d-na  Petrescu  Maria,  ef  birouș

contabilitate, referat inregistrat la nr.708/14.02.2020.
     Analizand  Referatul  de  aprobare   întocmit  de  primarul  comunei,  înregistrat  la

nr.707/14.02.2020.
    Avand in vedere prevederile  art.58 alin.(1)  din Legea nr.273/2006, privind finantele

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
    Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.
    În temeiul dispozitiilor dispozitiilor art.129 alin.(2), lit.”b”, alin.(4) lit.”a”,  

art.139.alin.(3),  precum  i  art.196  alin.(1)  lit.a  din  OUG nr.57/03.07.2019,  privind  Codulș
Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

                  Art.1.- Se  aproba  utilizarea excedentului bugetului local in suma de 5.033.010,88 lei
pentru obiectivele de investi ii:ț

- Înfiin are re ea de canalizare cu sta ie  de epurare Băl ăte ti-Valea Seacă comunț ț ț ț ș a
Băl ăte ti, jud.Neamț ș ț – 2.400.000 lei

- Modernizare drumuri de interes local comuna  Băl ăte ti, jud.Neamț ș ț – 1.646.010,88
lei

-  Achizi ia de dotări i echipamente corporale i necorporale pentru Căminulț ș ș  cultural
Băl ăte tiț ș  – 987.000 lei 

   Art.2. – Primarul comunei va  asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
hotarari.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
GABRILOAE GHEROGHE

Nr. 11                                                                                       CONTRASEMNEAZA,
 Din 18.02.2020                                                                           Secretar general, Ursache Elena

Total consilieri locali :13
Prezenti:13



Pentru:13

ROMANIA
JUDETUL  NEAMT

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BALTATESTI

   HOTARARE
privind  aprobarea încetării unor contracte de concesiune teren 

          Consiliul  local  al  comunei Baltatesti, judetul  Neamt ;
          Vazand  referatul de specialitate  inregistrat la nr.710/14.02.2020  precum si referatul de 
aprobare întocmit de primarul comunei , înregistrat  sub nr.709/14.02.2020. 
           Avand in vedere prevederile :

- art.555-557 i art.871-873 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil.ș
- art.362 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ 

           Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
           In  temeiul art.129, alin.(2), lit.”c”, alin.(6), lit.”b”  precum si  art. 139, alin.(3)  din  
OUG nr.57/2019, privind  Codul administrativ,

HOTARASTE :

          Art. 1. –   Se  aprobă  încetarea  următoarelor contracte de concesiune teren din domeniul
privat al comunei,  PRIN  REZILIERE, începând cu data de 01.03.2020, astfel:
        -   contract de concesiune nr.2605/31.08.2011, concesionar  Savin Ioan
        -   contract de concesiune nr.2602/31.08.2011, concesionar E anu Corneliuș
        -   contract de concesiune nr.2604/31.08.2011, concesionar Timofte Mariana 
           Art.2. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari.
          Art.3. – Secretarul  comunei  Baltatesti  va  comunica  autoritatilor  si  persoanelor  
interesate  prezenta  hotarare .

PRESEDINTE DE SEDINTE,
GAVRILOAE GHEORGHE

Nr.12                                                                                                 CONTRASEMNEAZA,
Din 18.02.2020                                                                                  SECRETAR GENERAL,

                                                                                                        URSACHE ELENA

                                         Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13
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