
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. 123, alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările i completările ulterioare;     ș
           In temeiul disp. art.139  alin.(1)  si ale art.196  alin.(1) lit.a din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare;ș

HOTARASTE

          Art. 1 – Se alege presedinte de sedinta prin vot deschis  al unui numar de –12  -  
consilieri-  în persoana d-lui Bran Ilie ,consilier local, pe o perioada de 3 luni, pentru luna 
ianuarie , februarie, martie  2021.
          Art. 2 – Secretarul comunei va comunica persoanelor si autoritatilor interesate prezenta 
hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BRAN ILIE

    NR.2
    DIN 28.01.2021                                                              CONTRASEMNEAZA
                                                                                                            SECRETAR GENERAL,    
                                                                                                                    Ursache Elena



ROMÂNIA

JUDE UL NEAMȚ Ț

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂL ĂTE TIȚ Ș

     H O T Ă R Â R E            
privind desemnarea reprezentantului de drept al Comunei Băl ăte tiț ș

în Adunarea Generală a Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMț Ț

             Consiliul Local al comunei Băl ăte ti, jude ul Neam ;ț ș ț ț
              Văzând referatul de aprobare întocmit de primarul comunei, precum i raportul de specialitate înregistrat subș
nr.109/12.01.2021.

       Având în vedere Adresa nr.5/11.01.2021 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT” prin care
se  solicită  adoptarea  de  către  Consiliul  Local  al   Comunei  Băl ăte ti  a  unei  hotărâri  având  ca  obiect  desemnareaț ș
reprezentantului de drept în Adunarea Generală a Asocia ilor A.D.I. Aqua Neam ;ț ț

       Luând în considerare Procesul verbal nr. 4727 din data de 27.10.2020 privind desfă urarea edin ei privindș ș ț
ceremonia de constituire a Consiliului Local Băl ăte ti, în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020;ț ș

      Potrivit prevederilor art. 10 lit. a) i b), art. 11 lit. d),  art. 14 alin. 1) i alin. 2) i ale art. 20 alin. 1 din Statutulș ș ș
Asocia iei;ț

      Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
      În temeiul dispozi iilor  art. 129 alin. 1 i alin. 7 lit. n),  art. 132, art. 139 alin. 1), art. 154 alin. 6), art. 155 alin. 5ț ș

lit. a) , art. 196 alin. 1) lit. a) i b) i art. 197 alin. 1 i alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cuș ș ș
modificările i completările ulterioare,ș

HOTĂRĂ TEȘ

ART.1.  Se desemnează Doamna  Acozmei  Emilia,  cetă ean român,  născută  la  data  de 20.07.1959,  în  comunaț
Băl ăte ti, jude ul Neam , domiciliată în comuna Băl ăte ti, sat Valea Seacă, jude ul Neam , posesoare a  CI seria NTț ș ț ț ț ș ț ț
nr.896957 eliberată  de SPCLEP Târgu Neam  la data de 2590720274783, CNP: 2590720274783, ț reprezentant de drept
al  Unită ii  Administrativ  Teritoriale  –  Comuna  Băl ăte ti  în  Adunarea  Generală  a  Asocia iei  de  Dezvoltareț ț ș ț
Intercomunitară Aqua Neamț,  validat  în  func ia  de primar  în urma alegerilor  locale  din 27 septembrie  2020,  prinț
Sentin a Civilă nr.206 din 16.10.2020  dată de Judecătoria  Târgu Neam  în dosarul nr. 2496/321/2020- anexă la prezentaț ț
hotărâre.

ART. 2. În situa ia în care Doamna Acozmei Emilia, primar al Comunei Băl ăte ti se află în imposibilitatea de aț ț ș
reprezenta de drept Comuna Băl ăte ti în Adunarea Generală a Asocia iei de Intercomunitară Aqua Neam , poate delegaț ș ț ț
prin DISPOZI IE această calitate viceprimarului sau altei persoane din aparatul de specialitate al primarului .Ț

ART. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Băl ăte ti, jude ul Neam .ț ș ț ț
ART. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cuno tin ă persoanelor interesate prin grija Secretarului General  al Comuneiș ț

Băl ăte ti.ț ș

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local, BRAN ILIE

    Nr.3                                                                                                                                      Contrasemneaza,
    Din 28.01.2021                                                                                                          Secretar general ,Ursache Elena

                                        Total consilieri locali :13
Prezenti:12

Pentru:12



ROMANIA
JUDETUL  NEAMT

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BALTATESTI

   HOTARARE
pentru aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local

pentru repartizarea  orelor de munca a beneficiarilor de ajutor social

           Consiliul  local  al  comunei Baltatesti, judetul  Neamt ;
            Vazand  referatul de aprobare al primarului comunei Baltatesti înregistrat sub 
nr.285/25.01.2021, precum si referatul de specialitate   înregistrat sub nr.286/25.01.2021. 
            Avand in vedere prevederile art.6, alin.(7) si (8) din Legea nr.416/2001, privind  venitul 
minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
            Luand act de raportul de avizare al comisiilor de specialitate;
            In  temeiul art.129  alin.(2), lit.”b” ,  art.139 alin.(1), precum  si  art. 196, alin.(1)  lit.a
din  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare; ș

HOTARASTE :

          Art. 1 –  Se aproba  Planul de lucrari si actiuni de interes local pe anul 2021, pentru 
repartizarea orelor de munca a beneficiarilor de ajutor social, prevazut in anexa la prezenta 
hotarare
          Art.2. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari.
          Art.3 – Secretarul  comunei  Baltatesti  va  asigura publicarea si  comunicarea prezentei 
hotarari  institutiilor   si  persoanelor  interesate.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,
Consilier local,

BRAN ILIE
Nr.4                                                                                                   CONTRASEMNEAZA,
DIN  28.01.2021                                                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                              Elena Ursache

Total consilieri locali :13
Prezenti:12

Pentru:12



ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

                                                                            

 H O T Ă R Â R E
privind  înlocuirea unui reprezentant al Consiliul local al comunei Băl ăte ti, în Consiliul deț ș

Administratie al Scolii Gimnaziale Baltatesti 

    Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
               Analizand  referatul de aprobare întocmit de primarul comunei, înregistrat la 
nr.285/22.01.2021 si raportul de specialitate  inregistrat sub nr.288/22.01.2021 .
               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;
               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  ș  art.196  alin.(1)  li.a  din  OUG  nr.57/2019  privind  Codul  administrative,  cu
modificările i completările ulterioare,ș

HOTĂRĂŞTE

                Art.1 – Se  înlocuie te domnul Ciudin Mircea, numit prin HCL nr.49/26.11.2020ș
reprezentant al Consiliului local în Consiliul de Administra ie al colii Gimnaziale Băl ăte ti,ț Ș ț ș
cu domnul consilier local Platon Mihai-Giani. 
            

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local,

BRAN ILIE
NR.5                                                                                                                                 CONTRASEMNEAZA,
Din 28.01.2021                                                                                                                SECRETAR GENERAL ,

                                                                                                                                ELENA URSACHE 
                                                 

Total consilieri locali :13
Prezenti:12

Pentru:12



ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

                                                                                    

 H O T Ă R Â R E
privind desemnare consilieri in comisia de verificare a 

 lucrarilor executate pe pasunile comunale 

     Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
               Analizand referatul de aprobare întocmit de primarul comunei, înregistrat la 
nr.289/22.01.2021 si raportul  de specialitate.
               Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr.1064/11.12.2013, privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente 
şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
               Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate;

    În temeiul dispozitiilor  art.129, alin.(2), lit.”c”  si ale art.196 alin.(1) lit.a  din 
Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile siț ț
complearile ulterioare;

   
HOTĂRĂŞTE

                Art.1 – Se desemnează  să facă parte  din comisia de verificare a lucrărilor executate
de  către  locatari  pe  pă unile  comunale  inchiriate,  precum  i   respectarea  obligatiilorș ș
contractuale, urmatorii consilieri locali:
            D-l  Vi elaru Cristian ț
            D-l Timofte Gheorghe 

   Art.2. – Secretarul general al comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si
persoanelor interesate.    

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local,

BRAN ILIE
NR.6                                                                                                                            CONTRASEMNEAZA,
Din 28.01.2021                                                                                                                SECRETAR GENERAL ,

                                                                                                                                ELENA URSACHE 
                                                 

Total consilieri locali :13
Prezenti:12

Pentru:12

ROMANIA



JUDETUL  NEAMT
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BALTATESTI

   HOTARARE
privind  aprobarea încetării unui contract de închiriere pă une  dinș

domeniul privat al comunei 

          Consiliul  local  al  comunei Baltatesti, judetul  Neamt ;
          Vazand  raportul de specialitate  inregistrat la nr.347/27.01.2021  precum si referatul de 
aprobare întocmit de primarul comunei , înregistrat  sub nr.346/27.01.2021. 
           Avand in vedere prevederile :

- art.555-557 i art.1777-1823  din Legea nr.287/2009 privind Codul civil.ș
- art.362 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ 
- Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului nr.34/ț ț 2013, privind organizarea, administrarea şi

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, cu modificările i completările ulterioare;ș

- cererea numitei Nastasă Niculina, înregistrată sub nr.314/26.01.2021, prin care 
solicită încetarea contractului de închiriere. 

           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,cu modificările i completările ulterioare,ș

HOTARASTE :

          Art. 1. –   Se  aprobă  încetarea   contractului  de închiriere nr. 2564  din 09.06.2015 
locatar  Nastasă Niculina, având ca obiect închirierea trupului de pă une  Căprărie LOT 2  în ș
suprafa ă de 38,57  ha ,   începând cu data de 01.02.2021.ț
           Art.2. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari.
          Art.3. – Secretarul  general al comunei  Baltatesti  va  comunica  autorită ilor  si  ț
persoanelor  interesate  prezenta  hotarare .

PRESEDINTE DE SEDINTE,
Consilier local,

BRAN ILIE 
Nr.7                                                                                                CONTRASEMNEAZA,
Din 28.01.2021                                                                              SECRETAR GENERAL,

                                                                                                    URSACHE ELENA

                                         Total consilieri locali :13
Prezenti:12

Pentru:12
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