
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI

 HOTĂRÂRE
Nr.46 din 26.11.2020

privind aprobarea proiectului de investiții cu titlul „Cresterea gradului de
participare a elevilor din comuna Bălțătești la procesul de invatare on-line in contextul

crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2 prin achizitionarea de
echipamente IT”

                   Consiliul local al comunei Bălțătești, județul Neamț;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 3 și  4 din Carta europeană a autonomiei  locale, adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările

ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;  
d) Prevederile OG 25/2001, 
e) Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298, art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” ale

O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;
f) Referatul  de  aprobare   a  Primarului  Comunei  BĂLȚĂTEȘTI,  in  calitatea  sa  de

initiator, precum și raportul de specialitate întocmit de consilier achiziții publice;
g) ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru

alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării  în condiții  de prevenție a
activităților  didactice  aferente  anului  școlar  2020/2021  în  contextul  riscului  de  infecție  cu
coronavirus SARS-CoV-2

h) Programul  Operaţional  Competitivitate  2014-2020,  Axa  prioritară  2  -  Tehnologia
Informaţiei  şi  Comunicaţiilor  (TIC)  pentru  o  economie  digitală  competitivă,  Prioritatea  de
investiții  2c.  -  Consolidarea  aplicaţiilor  TIC  pentru  e-guvernare,  e-învăţare,  e-incluziune,  e-
cultură, e-sănătate,  Obiectiv Specific OS 2.4 -  Creşterea gradului de utilizare a Internetului,
Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul
e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum şi ale art. 196,
alin.  (1),  lit.”a”,  din  O.U.G.  nr.  57/2019,  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1      Se  aproba  participarea  UAT  comuna  Bălțătești la  Programul  Operaţional
Competitivitate,  Axa  prioritară  2  -  Tehnologia  Informaţiei  şi  Comunicaţiilor  (TIC)
pentru o economie digitală competitivă,  Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea
aplicaţiilor  TIC  pentru  e-guvernare,  e-învăţare,  e-incluziune,  e-cultură,  e-
sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 -  Creşterea gradului  de utilizare a Internetului,
Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în
domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE,
denumit in continuare  PROGRAM,  pentru proiectul de investiții  cu titlul   „Cresterea
gradului de participare a elevilor din comuna Bălțătești la procesul de invatare
on-line in contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2 prin
achizitionarea de echipamente IT”, denumit în continuare PROIECT.

Art.2      UAT Comuna Bălțătești se angajează să respecte toate cerintele PROGRAMULUI
si a contractului de finantare ce va urma sa fie semnat in cazul aprobarii PROIECTULUI
de  investitii.  In  acest  sens,  in  conformitate  cu  prevederile  Ghidului  de  finanțare  al
PROGRAMULUI, se angajează și obligă să:

- aprobe valoarea totală a PROIECTULUI in valoare de 864.336,02 lei, inclusiv TVA.



- aprobe finanțarea contribuţiei proprie la costurile eligibile ale  PROIECTULUI în
valoare de 16.181,28 inclusiv TVA şi costurile neeligibile care îi revin în valoare de
55.271,98 inclusiv TVA, aferente PROIECTULUI;

- asigure condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor PROIECTULUI;
- finanţeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, pentru

asigurarea implementarii optime a PROIECTULUI;
- să asigure functionalitatea echipamentelor IT achizitionate pentru cel putin durata

minima normata de viata a acestora, in conformitate cu prevederile nationale in
vigoare,  perioada  fiind  masurata  incepand  cu  data  livrarii  acestora  (semnarea
procesului de receptionare si punere in functiune de catre entitatea beneficiara)

- asigure  folosinţa  echipamentelor  şi  aplicaţiilor  pentru  scopul  declarat  în
PROIECT;

- asigure  capacitatea  operaţională  şi  administrativă  necesare  implementării
PROIECTULUI (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare);

- asigure  obligatoriu  garanţia  şi  mentenanţa  rezultatului  PROIECTULUI prin
contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori sau
prin surse proprii.

- să asigure condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor PROIECTULUI;
Art.3      Aprobă demararea achizitiei serviciilor de consultanta necesare obtinerii finantarii

nerambursabile si managementului proiectului, 
Art.4      Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei

Bălțătești . 
Art.5      Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul

prevăzut  de  lege,  primarului  comunei  și  Instituției  prefectului-  județului  Neamț și  se
aduce la cunoștință publică prin afișarea la  sediul  primăriei,  precum și  pe pagina de
internet www.primariabaltatesti.ro. 

Preşedinte de şedinţă,
 Consilier local,

Asandei Ioan

                                 Contrasemnează,
                                                                     Secretar general comuna,

                                                                                                          Ursache Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi din cei 13 consilieri prezenţi.
Nr.consilieri în funcţie= 13



ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

                                                                                                                                           

 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Regulamentului de organizare si

functionare al Consiliului local al comunei Bălțătești

    Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
    Vazand  raportul  de specialitate intocmit de secretarul comunei, inregistrat  la nr.

5093/20.11.2020.
     Analizand  referatul  de  aprobare  a  proiectului  de  hotărâre  întocmit  de  primarul

comunei, înregistrat la nr.5092/20.11.2020.
      Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
    În temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2), lit.”a”, alin.(3), lit.”a”, art.139.alin.(3) lit.i, 

precum și  art.196 alin.(1) lit.a din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind
Codul administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

                Art.1.-   Se  aproba  Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al
comunei Baltatesti, judetul Neamt, prevazut in  anexa care face parte integranta din prezenta
hotarare.

   Art.2. – Pe data pezentei se abroga Hotararea Consiliului Local nr.41/18.08.2016.
  Art.3. – Secretarul general al comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si

persoanelor interesate.    

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local, 

ASANDEI  IOAN
Nr.47                                                                                           CONTRASEMNEAZA, 
Din 26.11.2020



                                                                                                       Secretar general, 
                                                                                                        Ursache Elena

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind alocarea unor sume de bani

din bugetul local 

  Consiliul Local al  comunei Baltatesti, judetul Neamt;
           Vazand raportul  de specialitate întocmit de d-na Petrescu Maria, șef birou financiar-
contabil, înregistrat sub  nr.5390/10.12.2020.
            Analizand referatul de aprobare intocmit de d-na  Acozmei Emilia, primarul comunei
Bălțătești. 
             Avand in vedere prevederile:
           -  Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare;
               Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.

    În temeiul art. 129 alin.(2) lit. „b”, alin.(4), lit.”a”,  art.139, alin.(3), precum și 
art.196 alin.(1)  lit.a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE

         Art.1. – Se aproba alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local  pentru cadourile
elevilor si prescolarilor de la scolile din comuna, cu ocazia Pomului de Craciun.

  Art.2. – Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
       Art.3. – Secretarul  comunei va comunica  prezenta hotarare  persoanelor si  autoritatilor
interesate.

PRESEDINTE  DE SEDINTA,
ASANDEI  IOAN



Nr.48                                                                                          CONTRASEMNEAZA,
Din 26.11.2020                                                                             Secretar, 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 desemnare consilieri  pentru Consiliul de Administratie al Scolii 

Gimnaziale Baltatesti si pentru Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii in Invatamant

    Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
               Analizand  referatul de aprobare întocmit de primarul comunei, înregistrat la 
nr.5096/20.11.2020 si raportul de specialitate  inregistrat sub nr.5097/20.11.2020 .
               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;
             - art.11 alin.(1) si alin.(4) lit.”e” din OUG nr.75/ 2005, privind asigurarea calităţii 
educaţiei;
               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  și  ale   art.196  alin.(1)  li.a  din  OUG  nr.57/2019  privind  Codul  administrative,  cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

                Art.1 – Se desemneaza  din partea Consiliului local Baltatesti ca membri in Consiliul
de  Administratie  al  Scolii  Gimnaziale,  comuna  Baltatesti,  pentru  anul  scolar  2020-2021,
urmatorii consilieri locali:
            D-l consilier local – Gavriloae Mihai
            D-l consilier local – Ciudin Mircea   
            Art.2. - Se desemneaza  D-l  Roban Ciprian-Andrei- consilier local,  reprezentant al
Consiliului  local  Baltatesti  in  Comisia  de  Evaluare  si  Asigurare  a  Calitatii  in
invatamant(comisia C.E.A.C), pentru anul scolar 2020-2021.



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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local,

ASANDEI IOAN
NR.49                                                                                                                            CONTRASEMNEAZA,
Din 26.11.2020                                                                                                                SECRETAR GENERAL ,

                                                                                                                                ELENA URSACHE 
                                                 

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13


