
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
                                                                                                            

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

          Consiliul Local al   comunei Baltatesti, judetul Neamt;
             Vazand referatul de aprobare  intocmit de primarul  comunei , inregistrat la 
nr.3643/21.08.2020;
           Examinand raportul de specialitate  intocmit de d-na Petrescu  Maria, ef  birou ș
contabilitate, financiar, impozite i taxe locale,ș  inregistrat sub nr.3644/21.08.2020;
              Avand in vedere prevederile  Legii nr.5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020, 
art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum  i  O.U.G nr.50/2020, privind rectificarea bugetului de stat pe ș
anul 2020.       
           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 alin.(1) lit.a din ș OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTARASTE:

                   Art.1. – Bugetul  de venituri si cheltuieli  pe anul 2020, aprobat prin Hotararea  
Consiliului Local nr.7  din 18.02.2020, 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 2020, se  modifica conform anexei nr.2, ce face parte integranta din prezenta 
hotarare.
                   Art.3. –Lista obiectivelor de investi ii pentru anul 2020 se modifică conform ț 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,
LAPTE  DANȘ

                                                                                    CONTRASEMNEAZA,
                                                                                    SECRETAR GENERAL

NR. 31                                                                                             URSACHE ELENA                
DIN 27.08.2020

Total consilieri locali :13
Prezenti:10

Pentru:10



ROMANIA

JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI                                                                                                                                                                   

HOTARARE
privind  alocarea unor sume de bani 

pentru parohiile din comuna

                 Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
              Vazand referatul  de  specialitate  intocmit  de d-na Petrescu  Maria,  efș  birou
contabilitate, referat inregistrat sub nr.3646/21.08.2020;
               Analizand referatul de aprobare  întocmit de primarul comunei,  înregistrat la
nr.3645/21.08.2020;
              Avand in vedere prevederile:
            - art.3, alin.(3) din  Ordonanta Guvernului  nr. 82 din 30 august 2001, republicată, privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România;
            - art.4, alin.(2) si art.5 din HG nr.1470/12.12.2002, privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, cu modificarile si completarile ulterioare.
              Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
             In temeiul dispozitiilor  art.129, alin.(2), lit.”d”, alin.(8), lit.”a”, art.139, alin.(1) iș
art.196  alin.(1)  lit.a  din  OUG  nr.57/2019,  privind  Codul  administrativ,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare;

HOTARASTE:

             Art.1. –  Se  aproba alocarea  de fonduri banesti din bugetul local, parohiilor din comuna
Baltatesti, dupa cum urmeaza :

- Parohia «  Sf.Voievozi Mihail i Gavrilș  »Băl ăte ti -  5.000 lei – pentru construire altar de varăț ș
- Parohia  «Adormirea Maicii Domnului » sat Valea Arini -5.000 lei -  pentru lucrări amenajare

i construireș
           Art.2.  –  Se imputerniceste  Primarul  comunei Baltatesti  prin  compartimentele  de
specialitate sa aduca la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
           Art.3. - Secretarul  comunei va comunica  prezenta hotarare  persoanelor si  autoritatilor
interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
LAPTE  DANȘ

NR.32                                                                                                       CONTRASEMNEAZA,
DIN 27.08.2020                                                                        SECRETAR GENERAL, URSACHE ELENA

Total consilieri locali :13
Prezenti:10



Pentru:10

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂL ĂTE TIȚ Ș

HOTĂRÂRE
privind neasumarea responsabilită ii organizării i derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadruț ș
pentru achizi ionarea produselor aferente Programului pentru coli al României i al contractelor/ acordurilor-cadru deț ș ș

prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Băl ăte tiț ș

Consiliul Local al comunei Băl ăte ti, jude ul Neam ;ț ș ț ț
Având în vedere

-Referatul de aprobare  al Primarului comunei Băl ăte ti, înregistrat sub nr. 3698/26.08.2020;ț ș
-Referatul  de specialitate al  Biroului Financiar Contabil, Impozite i Taxe din cadrul  aparatului  de specialitate al  primaruluiș

comunei Băl ăte ti înregistrat sub nr. 3699/26.08.2020;ț ș
-Adresa nr. 18250/21.08.2020 a Consiliului Jude ean Neam  înregistrată sub nr. 3654/24.08.2020;ț ț
-prevederile Horărârii Guvernului nr. 640/07.09.2017 pentru aprobarea Programului pentru coli al României în perioada 2017-ș

2018;
-prevederile Hotărârii Guvernului nr.678/14.08.2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru coliș

al României în perioada 2017-2023 pentru anul colar 2020-2021, precum i pentru modificarea i completarea Horărârii Guvernuluiș ș ș
nr. 640/07.09.2017 pentru aprobarea Programului pentru coli al României în perioada 2017-2018;ș
       Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 

În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d, alin.(7) lit.a i  art.139, alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonan a deș ț
urgen ă nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ,ț

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor  –cadru  pentru  achiziționarea  produselor  aferente  Programului  pentru  școli  al
României  în  perioada  2017-2023  pentru  anul  școlar  2020-2021  și  al  contractelor/acordurilor-cadru  de
prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Bălțătești.

Art.2. Primarul comunei Bălțătești, prin intermediul Biroului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri institu iilor şi persoanelor interesate.ț

PRE EDINTE DE EDIN Ă,Ș Ș Ț
LAPTE  DANȘ

NR. 33
 DIN 27.08.2020                                                                                                           
                                                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general,
URSACHE ELENA

Total consilieri locali :13
Prezenti:10

Pentru:10



ROMANIA
JUDETUL  NEAMT

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BALTATESTI

   HOTARARE
privind constatarea încetării de drept a unui mandat de  consilier local

          Consiliul  local  al  comunei Baltatesti, judetul  Neamt ;
          Văzând referatul constatator al primarului si secretarului comunei Baltatesti, judetul 
Neamt, înregistrat sub nr.3700/26.08.2020;
           Avand in vedere:

- art.8 alin.(2) din  Legea nr.14/2003, legea partidelor politice, republicată.
- art.204  alin.(2) lit.a  i  alin.(6) din OUG nr.57/03.07.2019, privind Codul ș

administrativ 
Luand act de raportul de avizare al comisiei de specialitate;

           In  temeiul art.129, alin.(1), ale  art. 139, alin.(1), precum i art.196 alin.(1) lit.a  din   ș
OUG nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ ,

HOTARASTE :

          Art. 1 –  Ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului  Savin 
Mihai,  inainte de expirarea duratei normale  a mandatului, ca urmare a demisiei acestuia i se ș
declară vacant locul de consilier local.
          
          Art.2 – Secretarul  comunei  Baltatesti  va  asigura publicarea si  comunicarea prezentei 
hotarari  institutiilor   si  persoanelor  interesate.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,
LAPTE  DANȘ

Nr.34                                                                                           CONTRASEMNEAZA,
DIN 27.08.2020                                                                                      SECRETAR,

                                                                                              URSACHE ELENA           

Total consilieri locali :13
Prezenti:10

Pentru:10



ROMANIA
JUDETUL  NEAMT

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BALTATESTI

   HOTARARE
privind constatarea încetării de drept a unui mandat de  consilier local

          Consiliul  local  al  comunei Baltatesti, judetul  Neamt ;
          Văzând referatul constatator al primarului si secretarului comunei Baltatesti, judetul 
Neamt, înregistrat sub nr.3692/26.08.2020;
           Avand in vedere:

- art.8 alin.(2) din  Legea nr.14/2003, legea partidelor politice, republicată.
- art.204  alin.(2) lit.a  i  alin.(6) din OUG nr.57/03.07.2019, privind Codul ș

administrativ 
Luand act de raportul de avizare al comisiei de specialitate;

           In  temeiul art.129, alin.(1), ale  art. 139, alin.(1), precum i art.196 alin.(1) lit.a  din   ș
OUG nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ ,

HOTARASTE :

          Art. 1 –  Ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului  Bran 
Ilie,  înainte de expirarea duratei normale  a mandatului, ca urmare a demisiei acestuia i se ș
declară vacant locul de consilier local.
          
          Art.2 – Secretarul  comunei  Baltatesti  va  asigura publicarea si  comunicarea prezentei 
hotarari  institutiilor   si  persoanelor  interesate.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,
LAPTE  DANȘ

Nr.35                                                                                              CONTRASEMNEAZA,
DIN 27.08.2020                                                                                      SECRETAR,

                                                                                              URSACHE ELENA           

Total consilieri locali :13
Prezenti:10

Pentru:10



ROMANIA
JUDETUL  NEAMT

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BALTATESTI

   HOTARARE
privind validarea  mandatului de consiler local în cadrul Consiliului local 

al comunei Băl ăte ti al domnului Filip Toaderț ș

          Consiliul  local  al  comunei Baltatesti, judetul  Neamt ;
            Vazand  referatul de aprobare a   primarului înregistrat sub nr.3694/26.08.2020, precum 
i  referatul de specialitate intocmit de   secretarul comunei Baltatesti, înregistrat  sub ș

nr.3695/26.08.2020, precum si adresa nr.36/24.08.2020 înaintată de  Partidul National Liberal.
            Analizand procesul-verbal nr.3662  din 27.08.2020  intocmit de catre comisia de 
validare, prin care se propune validarea  mandatului  de consilier local, membru supleant pe 
listele PNL  la alegerile locale din luna  iunie 2016.
            Având în vedere prevederile:
         -  art.597 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
         -  art.31, alin.(3) –(5) i art.31^1  din Legea nr.215/2001, a administra iei publice locale, ș ț
republicată, cu modificările i completările ulterioare;  ș
            In  temeiul art.129, alin.(1), ale  art. 139, alin.(1), precum i art.196 alin.(1) lit.a  din   ș
OUG nr.57/03.07.2019, privind  Codul administrativ ,

HOTARASTE :

            Art. 1 –  Se valideaza mandatul  de consilier local in cadrul  Consiliului local al 
comunei  Băl ăte ti  al domnului ț ș Filip Toader, supleant pe listele PNL.
             Art.2.- Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesa i, în termen de 5 zile de la ț
adoptare la instan a de contencios administrative. ț
            Art.3 – Secretarul  general al comunei  Baltatesti  va  asigura publicarea si  comunicarea
prezentei hotarari  institutiilor   si  persoanelor  interesate.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,
LAPTE  DANȘ

Nr.36                                                                                           CONTRASEMNEAZA,
DIN 27.08.2020                                                                              SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                URSACHE ELENA    

Total consilieri locali :13
Prezenti:10



Pentru:10
ROMANIA

JUDETUL  NEAMT
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BALTATESTI

   HOTARARE
privind validarea  mandatului de consiler local în cadrul Consiliului local 

al comunei Băl ăte ti al domnului Filip Toaderț ș

          Consiliul  local  al  comunei Baltatesti, judetul  Neamt ;
            Vazand  referatul de aprobare a   primarului înregistrat sub nr.3694/26.08.2020, precum 
i  referatul de specialitate intocmit de   secretarul comunei Baltatesti, înregistrat  sub ș

nr.3695/26.08.2020, precum si adresa nr.36/24.08.2020 înaintată de  Partidul National Liberal.
            Analizand procesul-verbal nr.3662  din 27.08.2020  intocmit de catre comisia de 
validare, prin care se propune validarea  mandatului  de consilier local, membru supleant pe 
listele PNL  la alegerile locale din luna  iunie 2016.
            Având în vedere prevederile:
         -  art.597 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
         -  art.31, alin.(3) –(5) i art.31^1  din Legea nr.215/2001, a administra iei publice locale, ș ț
republicată, cu modificările i completările ulterioare;  ș
            In  temeiul art.129, alin.(1), ale  art. 139, alin.(1), precum i art.196 alin.(1) lit.a  din   ș
OUG nr.57/03.07.2019, privind  Codul administrativ ,

HOTARASTE :

            Art. 1 –  Se valideaza mandatul  de consilier local in cadrul  Consiliului local al 
comunei  Băl ăte ti  al domnului ț ș Filip Toader, supleant pe listele PNL.
             Art.2.- Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesa i, în termen de 5 zile de la ț
adoptare la instan a de contencios administrative. ț
            Art.3 – Secretarul  general al comunei  Baltatesti  va  asigura publicarea si  comunicarea
prezentei hotarari  institutiilor   si  persoanelor  interesate.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,
LAPTE  DANȘ

Nr.37                                                                                                CONTRASEMNEAZA,
DIN 27.08.2020                                                                              SECRETAR GENERAL
                                                                                                                                URSACHE ELENA    

Total consilieri locali :13



Prezenti:10
Pentru:10
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