
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 ASANDEI  IOAN consilier local, pe o perioada de 3 luni, 
începând cu luna noiembrie 2020.
          Art. 2 – Secretarul comunei va comunica persoanelor si autoritatilor interesate prezenta 
hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ASANDEI IOAN

    NR.42
    DIN 23.11.2020                                                                     CONTRASEMNEAZA
                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,    
                                                                                                                          Ursache Elena



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BĂL ĂTE TIȚ Ș

 H O T Ă R Â R E 
privind alegerea comisiei speciale de analiză i verificareș

               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 nr.5058 din 19.11.2020 ț ș

- raportul de specialitate nr.5057 din 19.11.2020 al secretarului general al comunei Băl ăte ti.ț ș

-  Ordinul  Prefectului  Jude ului  Neam  ț ț nr.  471/29.10.2020  privind  constatarea  îndeplinirii

condi iilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Băl ăte ti;ț ț ș

- prevederile art.127 alin.(1), coroborat cu art.139 alin.(6) din OUG nr.57/2019, privind Codul

administrativ, cu modificările i completările ulterioare;ș

    În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) , precum i  art.196, alin.(1), litera ”a” dinș

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

HOTĂRĂ TEȘ  

Art.1 –   Se aprobă organizarea Comisiei speciale care are ca obiect organizarea votului

„secret” în situa iile expres prevăzute de legisla ia în vigoare, precum i  în cazurile în careț ț ș

Consiliul local al comunei Băl ăte ti stabile te adoptarea unor hotărâri prin vot „secret” ,  înț ș ș

următoarea componenţă:

1. D-l SAVIN MIHAI 

2. D-l GRIGORA  GHEORGHE-EUGEN  Ș

3. D-l PLATON MIHAI-GIANI

            

           Art.2 – Comisia  prevăzută la art.1 va func iona pe durata exercitării mandatului i vaț ș

avea ca obiect desfă urarea următoarelor activită i:ș ț

- organizează i urmăre te exercitarea votului secret de către consilierii localiș ș



- numără voturile i stabile te rezultatul votăriiș ș

- întocme te procesul-verbal de constatare a rezultatului votului secret ș

            Art.3 – Secretarul general al comunei va comunica i înainta prezenta hotărâre ș

persoanelor i institu iilor interesate.ș ț

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local-  ASANDEI IOAN

    Nr.43                                                                                                                                                        Contrasemneaza,
    Din 23.11.2020                                                                                                                                    Secretar general comună,
                                                                                                                                                                       Ursache Elena

                                        Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ

COMUNA BĂL ĂTE TIȚ Ș

H O T Ă R Â R E 
privind alegerea viceprimarului 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 nr.5059 din 19.11.2020 ț ș

        -  raportul  de specialitate  nr.5060 din 19.11.2020 al secretarului  general al  comunei

Băl ăte ti.ț ș

         - Ordinul Prefectului Jude ului Neam  ț ț nr. 471/29.10.2020 privind constatarea îndeplinirii

condi iilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Băl ăte ti;ț ț ș

           - Sentin a civilă nr.222 din 16.10.2020 a Judecătoriei Târgu – Neam ,  pronun ată în dosarulț ț ț

nr.2497/321/2020,  privind  validarea  mandatelor  de  consilieri  locali  din  cadrul  Consiliului  local  al

comunei Băl ăte ti, jude ul Neam ;ț ș ț ț

inând  cont  de  rezultatul  votului  secret  al  majorită ii  absolute  a  consilierilor  în  func ie,Ț ț ț

materializat printr-un proces verbal;

          În temeiul art. 129, alin.(2), litera ”a”, alin.(3), litera ”b”, art. 152, alin.(1) i alin.(2) precum iș ș

ale art.196, alin. (1), litera ”a” din  Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. nr.57/ 4.07.2019  ț ț  privind

Codul Administrativ, cu modificările i completările ulterioareș ;

HOTĂRĂ TEȘ

Art.1 -  Se alege viceprimar  al comunei Băl ăte ti, domnul consilier local  ț ș

CIUDIN MIRCEA  , ales pe lista Partidului Na ional Liberal.ț

Art.2 -   Domnul  Ciudin Mircea va  exercita  calitatea  de  înlocuitor  de  drept  al  primarului

comunei Băl ăte ti, jude ul Neam .ț ș ț ț

Art.3 -   Atribu iile  viceprimarului  comunei  Băl ăte ti,  jude ul  Neam  vor  fi  stabilite  prinț ț ș ț ț

dispozi ie a Primarului comunei Băl ăte ti, jude ul Neam .ț ț ș ț ț

Art.4 – Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul î i păstrează  statutul de consilier local,ș

fără a beneficia de indemniza ia aferentă acestui statut.ț



Art.5 –  Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  de  către  cei  interesa i  la  instan a  de  contenciosț ț

administrativ în condi iile legii nr.554/2004, cu modificările i completările ulterioare.ț ș

Art.6 - Secretarul  general al comunei va comunica prezenta hotarâre institu iilor si persoanelorț

interesate.

Pre edinte de edin ă,ș ș ț

Consilier local – ASANDEI IOAN 
  

     NR.44                                                                            Contrasemnează,

    DIN 23.11.2020                                        Secretar general comună,
                                                 
                                                                      Ursache Elena       



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ

COMUNA BĂL ĂTE TIȚ Ș

  H O T Ă R Â R E       
privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii 
de activitate ale Consiliului local al comunei Băl ăte ti, jude ul Neamț ș ț ț

            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 nr.5061 din 19.11.2020 ț ș

        -  raportul  de specialitate  nr.5062 din 19.11.2020 al secretarului  general al  comunei

Băl ăte ti.ț ș

         - Ordinul Prefectului Jude ului Neam  ț ț nr. 471/29.10.2020 privind constatarea îndeplinirii

condi iilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Băl ăte ti;ț ț ș

           - Sentin a civilă nr.222 din 16.10.2020 a Judecătoriei Târgu – Neam ,  pronun ată în dosarulț ț ț

nr.2497/321/2020,  privind  validarea  mandatelor  de  consilieri  locali  din  cadrul  Consiliului  local  al

comunei Băl ăte ti, jude ul Neam ;ț ș ț ț

           -  prevederile  art.124,  125 i  126 din OUG nr.57/2019,  privind Codul administrativ,  cuș

modificările i completările ulterioare;ș

               În temeiul  art.139, alin.(1) precum i ale art.196, alin. (1), litera ”a” din ș Ordonan a de urgen ăț ț

a  Guvernului  nr.  nr.57/  4.07.2019   privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  i  completărileș

ulterioare;              

 

 HOTĂRÂ TEȘ :

Art.1 -  Se constituie un număr de trei comisii de specialitate ale Consiliului local al comunei

Băl ăte tiț ș , jude ul Neam , conform anexei la prezenta hotărâre.ț ț

Art.2 -   Atribu iile, sarcinile i func ionarea comisiilor sunt cele stabilite de către Consiliul localț ș ț

al comunei Băl ăte ti, prin Regulamentul de organizare i func ionare al acestuia.ț ș ș ț

           Art.3 - Secretarul  general al comunei va comunica prezenta hotarâre institu iilor si persoanelorț

interesate.



Pre edinte de edin ă,ș ș ț

Consilier local – ASANDEI IOAN  
  

     NR.45                                                                           Contrasemnează,

    DIN 23.11.2020                                       Secretar general comună,
                                                 
                                                                      Ursache Elena       

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13

ANEXA
La Hotărârea Consiliului Local



Nr.45 din23.11.2020

COMISII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL

COMISIA NR.1  -  BUGET-FINANȚE, PROGRAME DE DEZVOLTARE 
ECONOMICO-SOCIALĂ, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLICI ȘI 
PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, PROTECȚIA MEDIULUI, 
SERVICII ȘI COMERȚ
1.   CIUDIN MIRCEA - PNL    - președinte
2.   OPREA CONSTANTIN- PRO ROMÂNIA - secretar
3.   VIȚELARU MIHAI - PSD - membru
4.   PLATON MIHAI-GIANI - PNL - membru
5.   VIȚELARU CRISTIAN- PER  - membru

COMISIA NR.2. – ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECȚIE 
SOCIALĂ, ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI DE AGREMENT.
1. GRIGORAȘ-GHEORGHE-EUGEN – PRO ROMÂNIA – președinte
2. ROBAN CIPRIAN-ANDREI - secretar
3. TIMOFTE GHEORGHE - membru 

COMISIA NR.3 – JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, APĂRAREA 
ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE A DREPTURILOR CETĂȚENILOR
1. ASANDEI IOAN - PSD – președinte
2. GAVRILOAE MIHAI - PNL - secretar
3. SAVIN MIHAI - PSD- membru
4. ROBAN MIHAI - PNL - membru
5. BRAN ILIE – PER  - membru
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