
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
                                                                                                            

   H O T A R A R E
          privind aprobarea bugetului local pe anul 2021

        Consiliul Local al   comunei Baltatesti, judetul Neamt;
             Văzând referatul de aprobare întocmit de primarul comunei  d-na Acozmei Emilia, 
înregistrat la nr.1772/07.04.2021;
           Examinând raportul de specialitate  întocmit de d-na Petrescu  Maria, sef   Birou 
contabilitate financiar, impozite si taxe, înregistrat sub nr.1773/07.04.2021;
            Avand in vedere prevederile Legii nr.15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021 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 2021, conform Anexei 
nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.
                  Art.2.- Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe sectiuni pentru anul 2021, 
conform Anexei nr.2 ce  face parte integranta din prezenta hotarare. 
                 Art.3. – Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2021 , 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 2021, conform  Anexei nr.4 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
                 Art.5. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari.
                 Art.6. – Secretarul comunei transmite prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor 
interesate.
             

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ROBAN CIPRIAN-ANDREI

                                                                                                              Contrasemneaza,
 NR.17                                                                                                   Secretar  general                  
DIN 12.04.2021                                                                                      Ursache Elena

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 aprobarea utilizarii  excedentului bugetului local

în cursul anului 2021

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

contabilitate, referat inregistrat la nr.1775/07.04.2021.
     Analizand  Referatul  de  aprobare   întocmit  de  primarul  comunei,  înregistrat  la

nr.1774/07.04.2021.
    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 2.276.008,05 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 – 2.000.000 lei

- Apărare mal pârâu Sărat- 276.008,05 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,
Consilier local, Roban Ciprian-Andrei

Nr.18                                                                                          CONTRASEMNEAZA, 
Din 12.04.2021                                                                                 Secretar general, 
                                                                                                             Ursache Elena

Total consilieri locali :13
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Pentru:12
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