ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTARARE
privind aprobarea organigramei si a statului de
funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bălțătești
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Examinand referatul de aprobare întocmit de primarul comunei , inregistrat la
nr.2781/23.06.2021, precum și raportul de specialitate intocmit de d-na Ursache Elena,
secretarul comunei.
Având în vedere pevederile art.129 alin.(3) lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul art.139 alin.1, precum și art.196 alin.(1) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba organigrama și numarul de personal al aparatului de specialitate al
primarului comunei Bălțătești , conform anexei nr. 1, ce face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2. – Se aproba statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Bălțătești , conform anexei nr.2, ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.- La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice hotarare contrara.
Art.4. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
Consilier local, Roban Ciprian-Andrei
Nr.21
Din 29.06.2021

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL

URSACHE ELENA
Total consilieri locali :13
Prezenti:12
Pentru:7
Împotrivă:3
Abțineri:2

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI
HOTĂRÂRE
Nr.22 din 29.06.2021
privind acordarea unui mandat special și pentru modificarea HCL nr. 70 din 21.12.2016, privind atribuirea și
încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de
salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț
Consiliul Local al comunei Bălțătești întrunit în ședință la data de 29.06.2021
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local Bălțătești nr. 70 din 21.12.2016 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a
gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț;
- prevederile art. 8, alin. (3) lit. d^2) și lit. k), art. 9, alin. (2) lit. d) și ale art. 10, alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități
publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 6 alin. (1) lit. l), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. c), art. 13 alin (1) lit. b) și ale art. 20 alin. (2), lit. d) din Legea nr.
101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată;
- HCJ nr. 79/22.04.2021 privind modificarea tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri
nepericuloase Girov;
- Solicitarea de modificare a tarifelor nr. 1978/19.05.2021 a S.C. Rossal S.R.L., respectiv Referatul nr. 295/20.05.2021 al A.D.I.
„ECONEAMȚ”;
- prevederile Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a
unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț
nr. 63/609 din 01.03.2017;
Examinând referatul de aprobare nr.2783/23.06.2021 al Primarului comunei Bălțătești;
Văzând raportul de specialitate nr. 2784/23.06.2021 al compartimentului de specialitate cu atribuții în domeniu, precum și
avizele comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2 lit. d), alin. (7) lit. n) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art 1.

Art 2.

Art 3.
Art 4.

Se acordă un mandat special reprezentantului comunei BĂLȚĂTEȘTI în cadrul Adunării Generale a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ”, să voteze, în numele comunei BĂLȚĂTEȘTI, pentru încheierea actului
adițional nr. 5 la contractul Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare
a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3,
județul Neamț nr. 63/609 din 01.03.2017 conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Anexa nr. 2 REDEVENȚA ȘI TARIFELE prevăzută la art. 3 din HCL nr. 70 din 21.12.2016 privind atribuirea și încheierea
contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților
administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț se
modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Secretarul general al comunei BĂLȚĂTEȘTI va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ ,
Consilier local, Roban Ciprian-Andrei
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
URSACHE ELENA
Total consilieri local:13
Prezenți:12
Pentru:11
Abtineri:1

MUNICIPIUL / COMUNA………………
CONSILIUL LOCAL
A.D.I. „ECONEAMȚ”

Anexa nr. 1 la Hotărârea
Nr.22 din 29.06.2021
S.C. ROSSAL S.R.L. Roman
DIASIL SERVICE S.R.L.
Act adițional nr. 5
la

Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a
unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”,
din Zona 3, Județul Neamț
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ (denumită în continuare „ADI ECONEAMȚ” sau „Asociația”), cu
sediul în str. Alexandru cel Bun, nr. 27, etaj 4, camera 407, municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, tel. 0374 937 090, fax
0374 091 210, e-mail econeamt@gmail.com, înregistrată în registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă judecătoria
Piatra Neamț cu nr. 5685/279/2008, CIF 24822890, cont RO58BREL0002000872190100 deschis la Libra Internet Bank,
reprezentată prin ________________________, având funcția de președinte, în numele și pe seama următoarelor unități
administrativ-teritoriale membre: județul Neamț și orașul Tîrgu Neamț, comunele Bălțătești, Brusturi, Drăgănesti,
Ghindăoani, Grumăzești, Agapia, Crăcăoani, Păstrăveni, Petricani, Pipirig, Răucești, Războieni, Timișești, Tupilați,
Țibucani, Urecheni și Vînători Neamț, aceste unități administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar
(denumite în cele ce urmează „Delegatarul”), pe de o parte,
și
Asocierea formată din S.C. ROSSAL S.R.L. Roman (lider asociere) cu sediul în municipiul Roman, str. Bogdan
Dragoș nr. 119, județul Neamț, tel: 0233 740 487, fax: 0233 740 487, e-mail: rossal.roman@yahoo.com, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț cu nr. J27/328/10.03.2003 din 10.03.2003, CUI 15276951,
cont RO59BRDE280SV05128392800, deschis la BRD-GSG Sucursala Roman, cont RO64TREZ4915069XXX008091,
deschis la Trezoreria Piatra Neamț - reprezentată prin IONEL CIOCAN, având funcția de Director și S.C. DIASIL
SERVICE S.R.L. Suceava (asociat) cu sediul în municipiul Suceava, str. Septilici, nr. 17, jud. Suceava, tel: 0230 525
154, fax: 0230 525 154, e-mail: diasil2003@yahoo.com, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Suceava cu nr. J33/1723/16.11.1994 din 16.11.1994, CUI 6419432, cont RO75BRDE340SV03145283400
deschis la BRD-GSG Sucursala Suceava, reprezentată prin ANTON CURELARIU, având funcția de Administrator pe de
altă parte, având împreună calitatea de delegat (denumită în cele ce urmează „Delegatul”),
AVÂND ÎN VEDERE CĂ:
Potrivit art. 29 alin. (1) din Contract, "Modificarea prezentului Contract se face numai prin Act adițional încheiat în scris
între Părțile contractante";
În temeiul Hotărârii Adunării Generale a A.D.I. „ECONEAMȚ” nr. …. din …….;
Prin semnarea prezentului Act adițional, părțile declară și convin următoarele:
Articolul I.
Prevederile art. 13. TARIFUL, alin. (1), lit. a) și b) din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități
componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, Județul Neamț, nr. 63/609 din 01.03.2017 se modifică după cum urmează:
„Art. 13. TARIFUL
(1) Tariful pe care Delegatul are dreptul să îl aplice, aprobat de către Delegatar, este următorul:
a) pentru activitățile desfășurate, pentru utilizatorii casnici, în baza unor Programe/ campanii regulate precum:
- colectarea, transportul și predarea la stația de sortare a deșeurilor menajere reciclabile generate de utilizatori și
operarea/administrarea stației de sortare Tg. Neamț,
- colectarea, transportul, transferul și valorificarea/eliminarea deșeurilor menajere reziduale generate de utilizatori și
operarea/administrarea stației de transfer Tg. Neamț,
- colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor voluminoase, a deșeurilor provenite din activități de amenajare
interioară și exterioară a locuințelor generate de utilizatori, pe baza unui program trimestrial,
- colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere generate de utilizatori, pe
baza unui program anual,
- colectarea, transportul deșeurilor și predarea la Stația de compostare a deșeurilor biodegradabile colectate separat de la
utilizatori,
tariful este de (fără TVA):

a).1. în mediul rural – Tc Rural (fără TVA):
Reciclabil:
676,62 lei/tonă // 1,63 lei/persoană/lună (colectare la platformă)
932,78 lei/tonă // 2,24 lei/persoană/lună (colectare la poartă)
Rezidual:
443,27 lei/tonă // 6,04 lei/persoană/lună (colectare la platformă)
540,92 lei/tonă // 7,37 lei/persoană/lună (colectare la poartă)
Tarif total (fără TVA) Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună):
7,67 lei/persoană/lună (colectare la platformă)
9,61 lei/persoană/lună (colectare la poartă);
a).2. în mediul urban – Tc Urban (fără TVA):
Reciclabil:
676,62 lei/tonă // 2,77 lei/persoană/lună (colectare la platformă/ poartă)
Rezidual:
443,27 lei/tonă // 10,28 lei/persoană/lună (colectare la platformă/la poartă)
Tarif total (fără TVA) Reciclabil + Rezidual (lei/persoană/lună):
13,05 lei/persoană/lună (colectare la platformă/la poartă);
b) pentru activitățile desfășurate în beneficiul întregii colectivități locale în baza unor Programe/campanii regulate
prevăzute la punctul a) și pentru utilizatorii non-casnici, în baza unor Programe/campanii regulate precum:
- colectarea, transportul și predarea la stația de sortare a deșeurilor reciclabile generate de utilizatori;
- colectarea, transportul și valorificarea/eliminarea deșeurilor similare generate de utilizatori;
- colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor voluminoase generate de utilizatori, pe baza unui program
trimestrial;
tariful este de (fără TVA):
Reciclabil:
676,62 lei/tonă (colectare urban/colectare la platformă rural)
932,78 lei/tonă (colectare din poartă în poartă rural)
Rezidual:
443,27 lei/tonă (colectare urban/colectare la platformă rural)
540,92 lei/tonă (colectare din poartă în poartă rural).

Articolul II.
Prevederile prezentului act adițional intră în vigoare pe data aprobării în Adunarea Generală de către Delegatar și a
semnării de către părți; celelalte prevederi ale articolului 13 alin. (1) lit. c)-f), și ale Contractului rămân neschimbate.

Prezentul Act adițional nr. 5 este încheiat în limba română, în două exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte.

DELEGATAR
A.D.I. „ECONEAMȚ”

DELEGAT
S.C. Rossal S.R.L. Roman
DIASIL SERVICE S.R.L.

Președinte,

Reprezentant,

JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA BĂLȚĂTEȘTI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2 la Hotărârea
Nr. 22 din 29.06. 2021

REDEVENȚĂ ȘI TARIFE
Redevența și tarifele aferente contractului de concesiune Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități
componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț sunt:
1.

Redevența:
Redevența pe 8 ani (lei)

Redevența anuala (lei)

Redevența trimestriala (lei)

2 314 236,32

289 279,54

72 319,88

2. Tarifele aferente activităților prestate (fără TVA):
Tarife pentru utilizatorii casnici din mediul rural (fără TVA)
Reciclabil:
676,62 lei/tonă (colectare la platformă)
Rezidual:

540,92 lei/tonă (colectare la poartă)

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BĂLȚĂTEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr.23 din 29.06.2021
privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUA NEAMŢ”

Consiliul local al comunei Bălțătești;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioar
Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hot
Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului omanetive-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu o
de activitate serviciile de utilităţi publice, modificată prin H.G. nr.742/2014, O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modifi
si completarile ulterioare ;
Examinând referatul de aprobare al primarului comunei nr. 2785/23.06.2021.
Văzând raportul de specialitate nr.2786/23.06.2021al compartimentul de specialitate, H.C.L. al Comunei Borlesti nr.6 din 29.01.
H.C.L. al Comunei Negrești nr. 26 din 21.05.2021, H.A.G.A nr.1, 2, 3 din 29.03.2021, precum şi rapoartele de avizare ale comisiil
specialitate;
In temeiul art.89, art.91, art.129 alin.2, lit. e, alin.9 lit.c, art.139, art.140, precum și art.196 alin.(1) lit.a din O.G 57 / 2019 privind C
Administrativ , cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se aprobă aderarea comunei Borlesti la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară”AQUA NEAMŢ”
(2) Se aprobă aderarea comunei Negrești la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”;
(3) Se aproba majorarea patrimoniului initial al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT , la suma de 30.000 lei
Art.2: Se aprobă modificarea Actului omanetive al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat
Hotararea Consiliului Local nr.65/31.10.2007 privind participarea comunei Bălțătești la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT
modificarile si completarile ulterioare,conform Actului Aditional prevazut in Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.3: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hota
Consiliului Local nr.65/31.10.2007 privind participarea Comunei Bălțătești la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu modifica
completarile ulterioare, conform Actului Aditional prevazut in Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4: Se acordă un omane special reprezentantului Consiliului Local al comunei Bălțătești în Adunarea Generala a Asociaţ
Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asoc
de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art.2 si 3 din prezenta hotărâre.
Art.5: Se împuterniceşte Dl.Ciudin Mircea , reprezentant al comunei Bălțătești, cetăţean oman, născut la data de 21.09.19
com.Bălțătești, jud.Neamț, domiciliat în comuna Bălțătești, sat Valea Arini, jud.Neamț, posesor al C.I. seria NT , nr. 725174, eliberat(
SPCLEP Tg.Neamț la data de 16.09.2013, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Bălțătești, Actele Adiţionale prevaz
Anexa 1 si 2.
Art.6: Se imputerniceşte Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să înregistreze modificăr
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ.
Art.7: Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
Consilier local, Roban Ciprian-Andrei
SECRETARUL LOCALITĂŢII
CONTRASEMNEAZĂ,
URSACHE ELENA
Total consilieri locali:13
Prezenți:12
Pentru:12

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTARARE
privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse
acordate elevilor din unitățile de învățământ de stat din comuna Bălțătești
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Examinand referatul de aprobare întocmit de primarul comunei , inregistrat la
nr.2787/23.06.2021, precum și raportul de specialitate intocmit de d-na Ursache Elena, secretarul general al
comunei.
Având în vedere:
- adresa nr.986/07.06.2021 înaintată de Școala Gimnazială, comuna Bălțătești,
înregistrată sub nr.2651/08.06.2021;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1064/04.12.2020, pentru aprobarea
cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din
învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020 - 2021
- prevederile art.82 alin.(1) și art.105 alin.(2) lit.d din Legea nr.1/2011 a Educației
naționale , cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.5576/2011, privind aprobarea criteriilor generale de
acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul dispozițiilor art.129 alin.(7) lit.a, art.139 alin.3 lit.a, precum și art.196 alin.(1) lit.a din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. – Se aproba un număr total de 33 burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat
din cadrul unităților de învățământ din comuna Bălțătești(sat Bălțătești și sat Valea Seacă), burse aferente
anului școlar 2020-2021 semestrul II, din care:
- burse de studiu – 18
- burse de merit - 15
Art.2. – Se aproba cuantumul burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza
comunei Bălțătești, astfel:
- bursa de merit – 120 lei/lună
- bursa de studiu – 100 lei/lună
- bursa de ajutor social – 150 lei/lună
Art.3.- Acordarea burselor școlare se va realiza de către unitatea de învățământ în baza criteriilor
generale stabilite prin Ordinul MECTS nr.5576/2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a
burselor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, și după caz a
criteriilor specifice aprobate de consiliul de administrație, în limita fondurilor alocate în acest sens.
Art.4. – Secretarul general al comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
Consilier local, Roban Ciprian-Andrei
Nr.24
CONTRASEMNEAZA,
Din29.06.2021
SECRETAR GENERAL
URSACHE ELENA
Total consilieri locali :13

Prezenti:12
Pentru:12

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării
investitiei ,, Apărare de mal pârâu Sărat, str.Lt.Iorgu și Slt.Virgil Popescu ,sat Bălțătești,
comuna Bălțătești, județul Neamț”
Consiliul Local al comunei Bălțătești, judetul Neamț;
Vazand raportul de specialitate intocmit de d-na Buraga Maria, responsabil tehnic
urbanism si amenajarea teritoriului inregistrat la nr.2815/23.06.2021, precum si referatul de
aprobare întocmit de primarul comunei.
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare.
Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 129 alin.(2) lit. „b”, alin.(4), lit.”d”, art.139, alin.(1), precum și
art.196 alin.(1) lit.a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă Devizul general actualizat privind cheltuielile necesare
realizării investiției Apărare de mal pârâu Sărat, str.Lt.Iorgu și Slt.Virgil Popescu ,sat
Bălțătești, comuna Bălțătești, județul Neamț” , prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre.
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,
Consiliul local, Roban Ciprian-Andrei
NR.25
DIN29.06.2021

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL, Ursache Elena

Total consilieri locali :13
Prezenti:12
Pentru:12

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTARARE
privind rezultatul alegerii presedintelui de sedinta

Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt

Văzând referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr.2886/29.06.2021 și
raportul de specialitate nr.2887/29.06.2021.
Avand in vedere prevederile art. 123, alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
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 și completările ulterioare;
HOTARASTE
Art. 1 – Se alege presedinte de sedinta prin vot deschis al unui numar de - 8 - consilieri
locali în persoana d-lui Timofte Gheorghe -consilier local, pe o perioada de 3 luni , IULIESEPTEMBRIE 2021.
Art. 2 – Secretarul comunei va comunica persoanelor si autoritatilor interesate prezenta
hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local, Roban Ciprian-Andrei
NR.26
DIN29.06.2021

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Ursache Elena
Total consilieri:13
Prezenți:12
Pentru 8

:

Împotrivă 4

