ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BALTATESTI

Statutul
COMUNEI
BĂLȚĂTEŞTI
judetul
NeamŢ
Aprobat prin HCL nr 29 din 17.08.2021

CAPITOLUL I
PREZENTAREA GENERALĂ A UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Art.1. (1)COMUNA
BĂLȚĂTEŞTI,
JUDETUL
NEAMȚ
este:
a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu
propriu;
(2) COMUNA BĂLȚĂTEŞTI ,JUDETUL NEAMT are sediul social în satul si
comuna Baltatesti, judetul Neamt, la adresa: strada Florilor , nr 61,şi codul de înregistrare
fiscală 2614120.
(3) COMUNA BĂLȚĂTEŞTI, JUDEȚUL NEAMȚ nu dispune de stema , steag
si imn
Art.2. (1) COMUNA BĂLȚĂTEŞTI , JUDEȚUL NEAMȚ, are reşedinţa în localitatea
BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt, strada Florilor , nr 61
(2) COMUNA BĂLȚĂTEŞTI, JUDEȚUL NEAMȚ se delimitează din punct de
vedere teritorial astfel:
N- comuna Agapia, comuna Grumazesti
E- comuna Ghindaoani
S- comuna Cracaoani
V- comuna Agapia
(3) COMUNA BĂLȚĂTEŞTI, JUDEȚUL NEAMȚ are în componenţă un
număr de 3 localităţi rurale, care sunt amplasate după cum urmează:
- Sat Bălțătești
- Sat Valea Seacă
- SatValea Arini
(4) COMUNA BĂLȚĂTEŞTI, JUDEȚUL NEAMȚ potrivit legislaţiei privind

amenajarea teritoriului naţional, are rangul II
(5) Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi
extravilanului pe fiecare dintre localităţile menţionate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr.1
la prezentul statut.
Art.3.(1) COMUNA BĂLȚĂTEŞTI, JUDEȚUL NEAMȚ dispune de o reţea
hidrografică formată din: paraului Brătuleț, ce se varsă în Topolița. Se mentioneaza paraiele
Sărat, Burla(Trasnea), Prihodiște , Valea Arini, Rogina – Caina, Valea Seacă si Zâmbrești.
(2) Pe teritoriul COMUNEI BĂLȚĂTEŞTI, JUDEȚUL NEAMȚ, după caz, se

regăsesc o floră şi faună diverse.
In flora din zona s-au identificat un numar de 1047 taxoni , ceea ce reprezinta
53% din flora judetului Neamt si aproximativ 25% din flora Romaniei.
In zona cuprinsa se regasesc o serie de endemite cum ar fi : Centaurea carpatica,
Raraurensis, Cirsium decuissatum, C furiensis, C Grecescui, Dentaria glandulosa, Hepatica
transsilvanica, Leucathemum waldstenii,Phytiuma wagneri, Ranunculus carpaticus,
Symphytum cordatum.
Din punct de vedere al fondului forestier compozitia pe specii se prezinta astfel:

-

40% - fag (fagus silvatica)
30% - brad ( abies alba)
15% - molid(picea abies)
2% - gorun ( quercus petraea).
Din punct de vedere al speciilor de pomi domestici , culturile predominante sunt :
mar, par , prun , visin , cires , nuc .
(3) COMUNA BĂLȚĂTEŞTI, JUDEȚUL NEAMȚ dispune de o mare diversitate

de soluri.
- Geologic, comuna Baltatesti este situată in zona de moloasa , care se dezvolta la
exteriorul zonei de flis, de unde denumirea de Unitatea Pericarpatica.
Subcarpatii Moldovei s-au dezvoltat in avanfosa Depresiunii Precarpatice, rezultata
din deplasarea spre exteriorul Carpatilor a ariei geosinclinalului carpatic odata cu tendinta de
afundare , spre Vest a Platformei Moldovenesti si cu revarsarea spre Est a flisului
marginal(paleogen).
Sub aspect geomorphologic , depozitele de moloasa formeaza lantul subcarpatic
alcatuit din dealuri ale caror culmi nu depasesc 1000 m . Intre aceste dealuri se dezvolta o
serie de depresiuni;Agapia, Neamt , etc.
Individualizarea Unitatii Vrancea la sfarsitul Paleogenului a dus la impingerea apelor
spre Est si la crearea unor avanfose in care au inceput sa se sedimenteze depozite de
moloasa. Astfel ca pe intervalul Acvitanian – Levantin se regasesc toti termenii Miocenului
si Pliocenului.
Unitatea pericarpatica are o structura in cute solzi ce formeaza sinclinale si
anticlinale, structura asemanatoare pana in Miocen cu structura zonei de flis, dupa care se
depun foprmatiuni specific de moloasa.
In perimetrul cercetat , se dezvolta depozite flisoide de tranzitie miocena, cutate in
sinclinsale si anticlinale:
- Acvitanian – Burdigalian inferior:
› strate de Gura soimului;
-

Burdigalian ( mediu – superior)

›formatiunea salifera inferioara :brecii argiloase cu intercalatii de saruri de K si Mg si
argile;
› pachet de strate flisoide :alternanta de grasii si marne roscate, 400-500m;
›suita vargata inferioara;
• gresia de Condor;

•staratele de Tescani;
› suita vargata superioara:litologic este heterogena;
• gresia de Condor: devine rosie-visinie si trece in conglomerate cu elemente de
sisturi verzi inspre Bacau.
Depozitele cuaternare sunt constituite in cea mai mare parte din depozite de deluviu
si depozite aluvionare de terasa.
Depozitele aluvionare de terasa se remarca prin uniformitatea granulometrica,
constanta carbonatilor si a sarurilor solubile, precum si absents unor acumulari evidente de
humus, care dovedesc ca aceste aluviuni au fost depuse in conditii aproape uniforme, in
timpuri geologice relative scurte. Din punct de vedere geologic, terasa este reprezentata prin
depuneri fin sedimentare cu carcteristici geotehnice variabile , de grosimi reduse , urmate de
un orizont grosier( pietris cu bolovanis si nisip).
Geomorfologic, amplasamentul studiat este in zona de Nord a Subcarpatilor
Moldovei ( Subcarpatii Neamtului , Corn – Runcu) si in partea de Est a Muntilor Stanisoara.
(4) Resursele de subsol ale COMUNEI BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt sunt

formate din: resurse de apă sarata.
(5) Denumirea şi lungimea râurilor, lacurilor, mlaştinilor sau apelor subterane,
denumirea faunei şi florei de pe raza teritorială a comunei BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt
se regăsesc în anexa nr. 2 la prezentul statut.
Art.4. (1) COMUNA BĂLȚĂTEȘTI a fost atestată documentar din vremea
domnitorului Constantin Movila, care dă vornicului Patrascu , satele Baltatesti si Manjesti.
Actul a fost datat la 1 Septembrie 1608 – 31 August 1609.In anul 1716 , satul apare pentru
prima data pe o harta , a lui Dimitrie Cantemir si era intitulata “ Principatus Moldavie nova
&acurata Descriptio Deliniante Principele Demetrio Cantemiro”
Satele Valea Arini si Valea Seaca au intrat in perimetrul comunei Baltatesti,
desi in anii 1876-1887 si 1926-1931 au apartinut comunelor Filioara si Vânători Neamt.
Art.5. (1) Populaţia COMUNEI BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt numără 4167
locuitori, repartizată pe sate astfel:
Sat Baltatesti – 2068
Sat Valea Arini- 637
Sat Valea Seaca-1467

CAPITOLUL II
AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Art.6. (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt:
a) Consiliul Local al COMUNEI BĂLȚĂTEŞTI, JUDEȚUL NEAMȚ
reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul COMUNEI BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt.
Consiliul Local al comunei BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt este format din 13
membri;
b) primarul COMUNEI BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt, ca autoritate
executivă;
c) La nivelul COMUNEI BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt, consiliul local a ales
un viceprimar, numele acestuia Ciudin Mircea.
(2) Apartenenţa politică a consilierilor locali este următoarea:
-Partidul National Liberal -4 membri
Partidul Social Democrat – 3 membri
PRO ROMANIA – 3 membri
Partidul Ecologist Roaman – 2 membri
Partidul Miscarea Populara – 1 membru
(3) Constituirea Consiliului local al comunei Bălțătești s-a constatat prin Ordinul
prefectului județului Neamț nr.471/29102020
(4) Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali,
precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr.
3, anexa nr.4 și anexa nr.5 la prezentul statut.
Art.7. (1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage
titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru COMUNA
BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de

fiu/fiică al/a Comunei persoanelor fizice române sau străine pentru COMUNA
BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt
(3) Criteriile potrivit cărora autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a
conferi şi retrage titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum şi
procedura aplicabilă pentru acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al comunei
BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt se regăsesc în anexa nr. 6 la prezentul statut.
CAPITOLUL III
CĂI DE COMUNICAȚII
Art.8. (1) Raza teritorială a COMUNEI BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt este
tranzitată, după caz, de una sau mai multe dintre următoarele reţele de transport,
a) reţeaua rutieră;
- DN 15C care face legatura intre Piatra Neamt si Targu Neamt si traverseaza comuna
de la S la N – 3.5 km

- DN 15E care face legatura cu comuna Agapia , traverseaza teritoriul comunei de la Est
la Vest – 2km
- DC 167c , traverseaza teritoriul comunei de la Est la Vest – 2km
- Reteaua de drumuri vicinale – 10 km
Rețeaua rutieră este prezentată în anexa nr.7 la statut.
CAPITOLUL IV
PRINCIPALELE INSTITUȚII CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA PE RAZA
COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI
Art.9. (1) Pe raza teritorială a COMUNEI BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt îşi
desfăşoară activitatea un număr total de 2 unităţi de învăţământ de stat.
Art.10. (1) Pe raza teritorială a COMUNEI BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt îşi
desfăşoară activitatea 2 instituţii de cultură.
(2) Pe raza teritorială a COMUNEI BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt se organizează
un numar de 2 manifestări culturale
(3) COMUNA BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt participă la finanţarea manifestărilor
culturale de la bugetul local, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi
nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, potrivit legii.
Art. 11. (1) Pe raza teritorială a COMUNEI BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt se
asigură una sau mai multe dintre următoarele forme de asistenţă medicală, după caz:
a) asistenţă medicală profilactică şi curativă;
(2) Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, dacă este cazul,
prin:
a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie
Art. 12. (1) Pe raza teritorială a COMUNEI BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt se
asigură servicii sociale definite potrivit art. 30 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.13. Principalele instituţii din domeniul educaţiei, culturii și sănătăţii sunt
prezentate în anexa nr.8 la statut.
CAPITOLUL V
FUNCȚII ECONOMICE ALE UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Art. 14- Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din
sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 9 la
prezentul statut.
CAPITOLUL VI
BUNURILE DIN PATRIMONIUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Art.15. (1) Patrimoniul COMUNEI BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt este compus din
bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public şi domeniului privat al
COMUNEI BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt, precum şi din totalitatea drepturilor şi
obligaţiilor cu caracter patrimonial.

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul COMUNEI BĂLȚĂTEŞTI, judetul

Neamt, întocmit şi atestat prin hotărârea consiliului local , se găseşte în anexa nr. 10 la
prezentul statut.
(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul UAT BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt se
actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică şi se publică pe pagina de
internet a UAT BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt, în secţiunea dedicată acestui statut.
CAPITOLUL VII
SERVICII PUBLICE EXISTENTE
Art. 16. - Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul Comunei
BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt sunt,:
a) serviciul public de alimentare apă , furnizat de Apaserv SA;
b) serviciul public de salubrizare, furnizat de: ROSALL;
c) serviciul public de iluminat-E-ON;
Art. 17- Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a
COMUNEI BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt sunt furnizate de E-ON DISTRIBUTIE.
CAPITOLUL VIII
ATRIBUIREA ȘI SCHIMBAREA DENUMIRILOR DE STRĂZI,PIEȚE ȘI DE
OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL
Art.18. (1) COMUNA BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt , atribuie sau schimbă
denumirile de: străzi, pieţe şi de obiective de interes public local, precum şi pentru obiective
şi instituţii de interes local aflate în subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune
atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice,
culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor
putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de
denumiri judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Schimbarea denumirilor instituţiilor publice şi a obiectivelor de interes judeţean, se
face prin hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu
administrativ sunt amplasate instituţiile şi obiectivele în cauză, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările
ulterioare.
CAPITOLUL IX
Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi organizaţiile
nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială

Art. 19- (1) COMUNA BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt realizează un cadru de
cooperare sau asociere cu organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi cluburi sportive,
instituţii culturale şi artistice, organizaţii de tineret, în vederea finanţării şi realizării unor
acţiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunităţii.
(2) COMUNA BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt acordă o atenţie deosebită proiectelor

culturale şi educative cu caracter local, regional, naţional, european şi internaţional, care se
încadrează în strategia de dezvoltare a unităţii administrativ- teritoriale.
Art.20 - (1) Pe teritoriul COMUNEI BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt îşi desfăşoară
activitatea 5 partide politice, înfiinţate în condiţiile Legii partidelor politice nr. 14/2003,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.21. - (1) În COMUNA BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt îşi desfăşoară activitatea
următoarele culte religioase: Biserica Ortodoxa Romana
(2) Lista cu denumirile lăcaşelor aparţinând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se
regăseşte în anexa nr. 11 la prezentul statut.
CAPITOLUL X
PARTICIPARE PUBLICĂ
Art. 22.- Populaţia din COMUNA BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt este consultată şi
participă la dezbaterea problemelor de interes local , după caz, astfel:
a) prin intermediul referendumului local, organizat în condiţiile legii;
b) prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate, în mediul rural, şi pe cartiere
şi/sau zone ori străzi, în mediul urban, după caz;
c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;
d) prin participarea la şedinţele consiliului local ;
e) prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul de
organizare şi funcţionare al consiliului.
Art.23- (1) În funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi
validare a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare sau ale
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
după caz.
(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente
ale comunei sau oraşului ori numai în unele dintre acestea.
CAPITOLUL XI
COOPERARE SAU ASOCIERE
Art. 24.- COMUNA BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt se asociază sau cooperează, după
caz, cu persoane juridice de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public
local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,
cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 25.- COMUNA BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt aderă la asociaţii naţionale şi
internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor
interese comune.
CAP. XII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 26.- Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. ... .
Art.27 - Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului COMUNEI
BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a
autorităţii deliberative.
Art.28.- Anexa nr. 10 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin
evenimente de natură juridică.
Art.29.- Prezentul statut şi anexele acestuia, cu excepţia celei prevăzute la art. 30 se
actualizează, în funcţie de modificările şi completările apărute la nivelul elementelor
specifice ale acestora, cel puţin o dată pe an.

Art. 30.- Cadru legal – Prezentul statut a fost întocmit cu respectarea următoarelor
actenormative:
 CONSTITUŢIA ROMÂNIEI; Codul administrativ, adoptat prin Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;
 Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea
şi sancționarea corupţiei, cu modificărileși completările ulterioare;
 Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,
cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 102/1992 privind stema și sigiliul statului, cu modificările ulterioare;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
 Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național –
Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA 1

Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi a
extravilanului pe fiecare dintre localităţi

INTRAVILAN:
SAT BALTATESTI- 305.43 HA
VALEA ARINI – 102.16 HA
VALEA SEACA – 209.92 HA
TOTAL INTRAVILAN -617.51 HA

Supr
totala
ha
3508.60
100٪

Agricola

Paduri

Ape

Drumuri

ha
2360.24
67.27٪

ha
948.07
27.02٪

ha
27.68
0.79٪

ha
62
1.76٪

Curti
constructii
ha
111.97
3.19٪

Neproductiv
ha
0.75
0.02٪

ANEXA 2

Hidrografia, flora, fauna şi tipul solurilor de la nivelul unităţii administrativteritoriale
I. Hidrografia COMUNEI BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt este reprezentată, după caz,
de următoarele parâuri,
a) parâuri
- paraului Bratulet, ce se varsa in Topolita. Se mentioneaza paraiele Sarat,
Burla(Trasnea), Prihodiste , Valea Arini, Rogina – Caina, Valea Seaca si
Zambresti.
Paraul Bratulet, cu o lungime de .1 km pe teritoriul Baltatesti
Paraul Sarat , cu o lungime de 1.5 km pe teritoriul Baltatesti
Paraul Burla, cu o lungime de 0.9 km pe teritoriul Baltatesti
Paraul Prihodiste, cu o lungime de 1 km pe teritoriul Baltatesti
Paraul Caina, cu o lungime de 1,2 km pe teritoriul Baltatesti
Paraul Valea Seaca, cu o lungime de 4 km pe teritoriul Valea Seaca
Paraul Valea Arini, cu o lungime de 2.5 km pe teritoriul Valea Arini

II. Flora COMUNA BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt este reprezentată, în principal, de
următoarele specii de plante:
In flora din zona s-au identificat un numar de 1047 taxoni , ceea ce reprezinta 53% din
flora judetului Neamt si aproximativ 25% din flora Romaniei.
In zona cuprinsa se regasesc o serie de endemite cum ar fi : Centaurea carpatica,
Raraurensis, Cirsium decuissatum, C furiensis, C Grecescui, Dentaria glandulosa, Hepatica
transsilvanica, Leucathemum waldstenii,Phytiuma wagneri, Ranunculus carpaticus,
Symphytum cordatum.
Din punct de vedere al fondului forestier compozitia pe specii se reprezinta astfel:
-

40% - fag (fagus silvatica)
30% - brad ( abies alba)
15% - molid(picea abies)
2% - gorun ( quercus petraea).
Din punct de vedere al speciilor de pomi domestici , culturile predominante
sunt : mar, par , prun , visin , cires , nuc , sa.

III. Fauna care trăieşte pe teritoriul COMUNEI BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt. este
reprezentată, în principal, de următoarele specii:
In cadrul natural al UAT Baltatesti putem intalni o serie de specii rare sau in extintie cum ar
fi : ursul brun , lupul, rasul, vidra , zimbrul,.
Alte mamifere care se pot intalni sunt : vulpea, pisica salbateca, cerbul carpatin,
caprior, mistretul, iepurele, etc.
Pina in prezent au fost inventariate un numar de 102 specii de pasari , parte din
acestea fiind mentionate ca specii protejate prin Conventia de la Berna si Bonn.
Ca specii de pasari putem aminti uliul porumbar, uliul pasarar, ciuful de padure ,
sorecarul comun, huhurezul mic , cucuveaua,sa.
Fauna de amfibieni cuprinde :salamandra , tritonul carpatic, buhaiul de balta,sa.
Dintre reptile mentionam :vipera de munte , soparla de camp, gusterul, sa.
Mai mentionam ca se regasesc in fauna autohtona si specii acvatice , lepidoptere,
coleoptere,sa.

ANEXA 3
Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali
de la nivelul UAT BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt , începând cu anul 1992
PRIMAR
a) mandatul 1992-1996
Nr crt

Nume si prenume

1

TIMOFTE CONSTANTIN
b) mandatul 1996-2000

Nr crt

Nume si prenume

1

AXINIA IOAN

c) mandatul 2000-2004
Nr crt

Nume si prenume

1

URSACHE RADU VIOREL
d) mandatul 2004-2008

Nr crt

Nume si prenume

1

URSACHE RADU VIOREL
e) mandatul 2008-2012

Nr crt

Nume si prenume

1

MIHAILA IOAN GHEORGHE
f) mandatul 2012-2016

Nr crt

Nume si prenume

1

MIHAILA IOAN GHEORGHE
g) mandatul 2016-2020

Nr crt

Nume si prenume

1

ACOZMEI EMILIA

ANEXA 4
Componenţa nominală, perioada de exercitare a mandatelor consilierilor locali
de la nivelul UAT BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt, începând cu anul 1992
I. CONSILIERI LOCALI
mandatul 1992-1996
NR CRT NUMELE SI PRENUMELE
1

HANGANU MARIA

2

PLOSCARU CONSTANTA

3

ICHIM VASILE

4

TIMOFTE VASILE

5

OANA PETRU

6

IONICHE VALERIU

7

CUCOS CONSTANTIN

8

AMARITEI NECULAI

9

AIGNEI MIHAI

10

FUNINGANA ION

11

DUCA AUREL

12

GAVRIL CONSTANTIN

13

AMARIEI VICTOR

14

GHIBA MIHAI

15

DUMITRIU MARIA
b) mandatul 1996-2000

NR CRT NUMELE SI PRENUMELE
1

TILICA GHEORGHE

2

ROBAN VASILE

3

BALAOIU GHEORGHE

4

STACHIE MIHAI

5

GHEORGHIU ION

6

OPREA CONSTANTIN

7

MANEA GHEORGHE

8

HANGANU MARIA

9

CIUDIN MIHAI

10

IOSUB GHEORGHE

11

FUNINGANA GHEORGHE

12

TIMOFTE CONSTANTIN

13

PLOSCARU ION

14

IANAU DUMITRU

15

VITELARU MIHAI

16

SIMIONICA NECULAI

17

CIUDIN MIRCEA
c) mandatul 2000-2004

NR CRT NUMELE SI PRENUMELE
1

PASAT CONSTANTIN

2

DUMITIU MARIA

3

VITELARU MIHAI

4

AMARITEI NECULAI

5

CIUDIN MIRCEA

6

ROBAN MIHAI

7

GAVRILOAEA GHEORGHE

8

BILBOR MIHAI

9

GHEORGHITA GHEORGHE

10

VITELARU CRISTIAN

11

FUNINGANA ION

12

CIUDIN MIHAI

13

MUNTEANU PAVEL

14

TIMOFTE CONSTANTIN

15

SIMIONICA NECULAI
d) mandatul 2004-2008

NR CRT NUMELE SI PRENUMELE
1

BILBOR MIHAI

2

BRAN DANUT

3

CIUDIN MIRCEA

4

CIUDIN MIHAI

5

GAVRILOAIA GHEORGHE

6

GHIORGHIU DANIEL

7

LAPTES DAN

8

MIHALCEA GHEORGHITA

9

PASAT CONSTANTIN

10

ROBAN MIHAI

11

SANDU IORGU

12

VITELARU CRISTIAN

13

VITELARU MIHAI

e) mandatul 2008-2012
NR CRT NUMELE SI PRENUMELE
1

BILBOR MIHAI

2

BRAN ILIE

3

GHIORGHIU DANIEL

4

CIUDIN MIRCEA

5

IOSUB CRISTINEL

6

GAVRILOAEA GHEORGHE

7

IOSUB GHEORGHE

8

PETRARU GHEORGHE

9

PLATON MIHAI GIANI

10

SAVOIU VASILE

11

CIUDIN MIHAI

12

ZAMFIR DRAGOS MIREL

13

DOROFTEI VALERICA
f) mandatul 2012-2016

NR CRT NUMELE SI PRENUMELE
1

ANGHEL MARIANA

2

BILBOR MIHAI

3

CIUDIN VASILE

4

CIUDIN MIRCEA

5

GAVRILOAEA GHEORGHE

6

GHEORGHIU CATALINA ELENA

7

GRIGORAS GHEORGHE EUGEN

8

LAPTES DAN

9

ROBAN MIHAI

10

SAVIN MIHAI

11

TIMOFTE GHEORGHE

12

VITELARU CRISTIAN

13

VITELARU MIHAI

g) mandatul 2016-2020
NR CRT NUMELE SI PRENUMELE
1

URSU VASILE

2

ANGHEL MARIANA

3

ASANDEI IOAN

4

BRAN ILIE

5

CIUDIN VASILE

6

GAVRILOAEA GHEORGHE

7

GRIGORAS GHEORGHE EUGEN

8

LAPTES DAN

9

PLATON MIHAI GIANI

10

ROBAN MIHAI

11

SAVIN MIHAI

12

VITELARU CONSTANTIN

13

VITELARU MIHAI

ANEXA NR.5
II. VICEPRIMARI
a) mandatul 1992-1996
NR CRT NUMELE SI PRENUMELE
1

DUMITRIU MARIA

b) mandatul 1996-2000
NR CRT NUMELE SI PRENUMELE
1

CIUDIN MIHAI
c) mandatul 2000-2004

NR CRT NUMELE SI PRENUMELE
1

VITELARU CRISTIAN
d) mandatul 2004-2008

NR CRT NUMELE SI PRENUMELE
1

VITELARU CRISTIAN
e) mandatul 2008-2012

NR CRT NUMELE SI PRENUMELE
1

VITELARU MIHAI
f) mandatul 2012-2016

NR CRT NUMELE SI PRENUMELE
1

VITELARU MIHAI
g) mandatul 2016-2020

NR CRT NUMELE SI PRENUMELE
1

PLATON MIHAI GIANI

ANEXA 6
la statut
Procedura privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Comunei“,
respectiv a „Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei ...“ BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt
ART. 1
Titlul de „Cetăţean de onoare al Comunei BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt “, denumit în

continuare Titlu reprezintă cea mai înaltă distincţie acordată de către Consiliul Local al
Comunei BĂLȚĂTEŞTI, judetul Neamt
ART. 2
Certificatul de „Fiu/fiică al/a Comunei BĂLȚĂTEŞTI“, denumit în continuare Certificat
reprezintă distincţia acordată de către Consiliul Local al Comunei .
BĂLȚĂTEŞTI,persoanelor născute în comuna BĂLȚĂTEŞTI, la împlinirea vârstei de 18
ani.
ART. 3
Titlul şi Certificatul se pot acorda la iniţiativa:
a) primarului;
b) consilierilor locali;
c) unui număr de cel puţin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în
Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială respectivă.
ART. 4
Acordarea Titlului şi a Certificatului nu este condiţionată de cetăţenie, naţionalitate,
vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenenţă politică.
ART. 5
Titlul şi Certificatul au următoarele caracteristici:
a) sunt personale;
b) sunt netransmisibile;
c) reprezintă un drept al titularului;
d) au valabilitate nedeterminată.
ART. 6
Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau
personalităţi care se găsesc în una din următoarele situaţii:
a) personalităţi cu recunoaştere locală, naţională sau internaţională care şi-au pus amprenta
asupra dezvoltării judeţului/municipiului/oraşului/comunei ... şi a imaginii acestuia;
b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele
Judeţului/Municipiului/Oraşului/Comunei BĂLȚĂTEŞTI, în ţară şi străinătate;
c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit
de grave sau prin sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor, în comuna
BĂLȚĂTEŞTI;
d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.), au
produs o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei
BĂLȚĂTEŞTI;
e) foşti deţinuţi politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un
aport la realizarea unei imagini pozitive a comunei BĂLȚĂTEŞTI, în lume;
f) sportivi din comuna BĂLȚĂTEŞTI. care au obţinut rezultate deosebite în competiţii
sportive internaţionale;
g) alte situaţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului
judeţean/local, după caz.
ART. 7

Nu pot deţine Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situaţii:
a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni contra statului,
crime împotriva umanităţii, fapte penale;
b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face
după clarificarea situaţiei juridice.
ART. 8
(1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin
depunerea unui dosar la unitatea administrativ-teritorială respectivă.
(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puţin
următoarele înscrisuri:
a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);
b) curriculum vitae (în original);
c) certificat de cazier judiciar (în original);
d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul).
(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puţin
următoarele înscrisuri:
a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);
b) curriculum vitae (în original).
(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul general
al unităţii administrativ-teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoţit de referatul de
aprobare şi dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3).
(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a şedinţelor
consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în şedinţă ordinară sau
extraordinară.
(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu
majoritatea absolută a consilierilor consiliului local sau judeţean, după caz.
(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs.
(9) Decernarea Titlului se face de către primarul comunei BĂLȚĂTEŞTI , în cadrul
şedinţelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local BĂLȚĂTEŞTI .
(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul comunei BĂLȚĂTEŞTI, în cadrul
unei festivităţi care se organizează de către primar .
ART. 9
Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează:
a) preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare;
b) primarul Comunei BĂLȚĂTEŞTI, prezintă referatul de aprobare care a stat la baza
propunerii Hotărârii Consiliului Local
^1 Se va completa cu numărul hotărârii consiliului judeţean sau al hotărârii consiliului
local prin care s-a adoptat acordarea Titlului.
c) primarul comunei BĂLȚĂTEŞTI, înmânează diploma de „Cetăţean de onoare al

Comunei BĂLȚĂTEŞTI persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;
d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia;
e) pot să ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele
laureatului;
f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri
în Cartea de onoare a Comunei BĂLȚĂTEŞTI.
ART. 10
Deţinătorii în viaţă ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:
a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al Comunei . BĂLȚĂTEŞTI, la
dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;
b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului Local
al Comunei BĂLȚĂTEŞTI sau în care acesta este coorganizator;
c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din comuna
BĂLȚĂTEŞTI,...;
d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de
instituţiile aflate în subordinea consiliului local;
e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al al Consiliului
Local al Comunei BĂLȚĂTEŞTI .
ART. 11
Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situaţii:
a) decesul titularului;
b) retragerea Titlului.
ART. 12
Titlul se retrage în următoarele situaţii:
a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilităţile prevăzute la art. 7 lit. a);
b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură comunei
BĂLȚĂTEŞTIl locuitorilor săi sau ţării.
ART. 13
Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei BĂLȚĂTEŞTI, după
următoarea metodologie:
a) este sesizat Consiliul Local al Comunei BĂLȚĂTEŞTI de către persoanele menţionate
la art. 3;
b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local;
c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului consiliului local, adoptată cu
majoritate absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii;
d) la şedinţa consiliului va fi invitat deţinătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va
acorda cuvântul, la solicitarea sa.
ART. 14
Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei BĂLȚĂTEŞTI .
ART. 15
Fiecare Cetăţean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuţă cu numele

acestuia.
ART. 16
Informaţiile publice referitoare la „cetăţenii de onoare“ vor fi publicate şi în format
electronic pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale respective.
ART. 17
Legitimarea cetăţenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, semnat
de către preşedintele primarul comunei BĂLȚĂTEŞTI.

ANEXA 7
Reţeaua rutieră
A. Drumuri de interes naţional
1. Drumuri naţionale principale
Drumul naţional 15C, cu o lungime de 7 de km pe teritoriul UAT BĂLȚĂTEŞTI,
2. Drumuri naţionale secundare
Drumul naţional 15 E, cu o lungime de 2,5 de km pe teritoriul UAT Baltatesti – sat Valea
Seaca.

B. Drumuri de interes local
1. Drumuri comunale
Drumul comunal , cu o lungime de 2,23 de km pe teritoriul UAT Baltatesti.
2. Drumuri vicinale
Lungimea totala a drumurilor vicinale este de 33,8 km

ANEXA 8

Principalele instituţii din domeniul educaţiei, culturii și sănătăţii
I. Instituţii din domeniul educaţiei şi cercetării
Pe teritoriul UAT Baltatesti functioneaza un numar de 2 unitati de invatamant primar si
gimnazial astfel
- Scola cu clasele I-VIII – Baltatesti

- Scoala cu clasele I-VIII – Valea Seaca
II. Instituţii din domeniul culturii
Pe raza UAT Baltatesti functioneaza un Cămin cultural si Biblioteca comunală
III. Instituţii din domeniul sănătăţii
Pe raza UAT Baltatesti functioneaza un nr de 1 cabinet medic de familie si 2 farmacii

ANEXA 9

Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate
din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură

Pe raza UAT Baltatesti isi desfasoara activitatea un numar de 31 societati comerciale
cu domenii de activitate diferite(comert, productie, prelucrarea lemnului , sa)
In ceea ce priveste activitatile agricole , acestea sunt materializate in productii de
origine vegetala si animala

ANEXA 10

Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI
I. Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al comunei Bălțătești, județul
Neamț
a) Însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.21/1999 și atestat prin Anexa nr.8 – la
Hotărârea Guvernului nr.1356/2001, privind atestarea domeniului public al județului Neamț,
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț;
b) Inventarul actualizat al bunurilor care aparțin domeniului public al comunei
Bălțătești aprobat prin HCL nr.17/16.03.2015

De la intrarea în vigoare a Codului administrativ, inventarierea bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei se va face în conformitate cu prevederile art.289 din OUG
nr.57/2019;
II. Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Bălțătești, județul
Neamț
a) Domeniul privat al comunei Bălțătești este alcătuit din bunurile mobile și immobile,
altele decât cele din domeniul public, intrate în proprietate prin modalități prevăzute de lege.
b) De la intrarea în vigoare a Codului administrativ, inventarul bunurilor care aparțin
domeniului privat al comunei a fost actualizat fiind atestat prin HCL nr.44/24.09.2021.

ANEXA 11

Cultele religioase
-

Biserica ortodoxa “ Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril” – Baltatesti
Biserica ortodoxa “ Nasterea Maicii Domnului “ – Baltatesti
Biserica ortodoxa “Adormirea Maicii Domnului “- Valea Arini
Biserica ortodoxa “Sfantul Nicolae”- Valea Seaca

