
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI

 H O T Ă R Â R E

NR. 28 DIN  17.08.2021 

privind  atestarea  ”Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 

comunei Bălțătești, județul Neamț”

             Consiliul local al comunei Bălțătești, județul Neamț;

              Văzând punctul de vedere  al Ministerului  Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației,  comunicat prin adresa nr.MDLPA-53059/DPFBL-2171/02.07.2021.

             Având in vedere :

                a)   „Anexa nr.8 –Inventarul  bunurilor care aparțin domeniului public al comunei

Bălțătești”,  la  Hotărârea  Guvernului  nr.1356/2001,  privind  atestarea  domeniului  public  al

județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț;

               b)   Referatul de aprobare al Primarului comunei Bălțătești, înregistrat sub nr. 3527

din 11.08.2021,  raportul de specialitate al compartimentului de specialitate, înregistrat sub

nr.  3528  din  11.08.2021,  precum  și  declarația  secretarului  general  al  comunei

nr.3531/11.08.2021;

               c)   Rapoartele de avizare ale  comisiilor  de specialitate ale consiliului local;

               d)  Prevederile  art. 289, alin.(5), alin.(12), alin.(13) și art. 607, alin. (4)   din

Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  57/2019   privind  Codul  administrativ,   cu

modificările și completările ulterioare;

               e) Hotărârea Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea  Normelor  tehnice pentru

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al al comunelor,

orașelor municipiilor și județelor, cu modificările și completările ulterioare;



               f) prevederile  Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

              În temeiul prevederilor  art. 129, alin.(2), lit.”c” și alin.(6), art. 139,  alin.(1) și (3),

lit.”g”, și  art.  196, alin.(1),  lit.”a”,  din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.  57/2019

privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRÂȘTE:

               Art.1. – În inventarul  bunurilor care  aparțin domeniului public al comunei

Bălțătești,  județul  Neamț,   însușit  prin  Hotărârea  Consiliului  Local    nr.21/1999,  cu

modificările și completările ulterioare și atestat in Anexa nr. 8 la  Hotărârea Guvernului  nr.

1356/2001,  privind  atestarea  bunurilor  aparținând  domeniului  public  al  județului  Neamț,

precum  și  al  municipiilor,  orașelor  și  comunelor  din  județul  Neamț,  cu  modificările  și

completările ulterioare, la Secțiunea  I ”Bunuri imobile”, după poziția cu nr.59 se introduc

13 poziții noi, pozițiile nr.60 -72 -  conform  Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

            Art.2. – Primarul comunei Bălțătești,  prin aparatul de specialitate,  va duce la

îndeplinire prezenta hotărâre.

             Art.3. – Inventarul astfel completat constituie anexă la Statutul unității administrativ

teritoriale și  se publică pe pagina de internet  a  instituției,  la  secțiunea dedicată statutului

comunei.

           Art.4. –Secretarul general al comunei Bălțătești va comunica prezenta hotărâre

persoanelor și instutuțiilor interesate și va asigura publicarea acesteia în Monitorul oficial

local al instituției și pe pagina de internet a acesteia.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local, Oprea Constantin

                                                                                                         Contrasemneaza,
                                                                                                          Secretar general,
                                                                                                            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 Statutului  comunei Bălțătești, 

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

nr.  3530/11.08.2021.
     Analizand  referatul  de  aprobare  a  proiectului  de  hotărâre  întocmit  de

primarul comunei, înregistrat la nr.3529/11.08.2021
      Având în vedere prevederile:
      -Ordinului  Ministrului  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice şi  Administraţiei

nr.25/14.01.2021,pentru  aprobarea  modelului  orientativ  al  statutului  unităţii
administrativ  -  teritoriale,  precum  şi  a  modelului  orientativ  al  regulamentului  de
organizare şi funcţionare a consiliului local
                -art. 104 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul
administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare;

      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.

(1) , 
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  aprobă  Statutul comunei  Bălțătești, județul Neamț, prevazut in
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2.  –  Secretarul  general  al  comunei  va  transmite  prezenta  hotarare
autoritatilor si persoanelor interesate.    

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local, 

OPREA CONSTANTIN
  

Nr. 29        
                                                                                               CONTRASEMNEAZA, Di
Din 17.08.2021                                                                           Secretar general, 
                                                                                                        Ursache Elena

Total consilieri locali :13
Prezenti:12

Pentru:12



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 (3) 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 președinte de ședință prin vot deschis  al unui numar de – 11 
consilieri,  pentru  a conduce  ședința  ordinară din data de 17.08.2021 in  persoana  d- 
lui –  Oprea Constantin.

          Art. 2 – Secretarul general al  comunei va comunica persoanelor si autoritatilor 
interesate prezenta hotarare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,

    NR.27
    DIN 17.08.2021                                                        CONTRASEMNEAZA
                                                                                                    SECRETAR GENERAL
                                                                                       ELENA URSACHE
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