ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI
HOTARARE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand referatul de aprobare intocmit de primarul comunei , inregistrat la
nr.4103/23.09.2021;
Examinand raportul de specialitate intocmit de d-na Petrescu Maria, șef birou
contabilitate, financiar, impozite și taxe locale, achiziții publice, inregistrat sub
nr.4104/23.09.2021;
Avand in vedere prevederile Legii nr.15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021,
art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum și art.19 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.97/2021, cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul dispozitiilor art.129, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), 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. – Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021, aprobat prin Hotararea
Consiliului Local nr.17 din 12.04.2021, se modifica conform anexei nr.1, ce face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2. – Bugetul de venituri si cheltuieli pe sectiuni de functionare si dezvoltare,
pentru anul 2021, se modifica conform anexei nr.2, ce face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.3. –Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2021 se modifică conform anexei
nr.3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. – Primarul comunei si contabilul Primariei vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.5. – Secretarul comunei va comunica autoritatilor si persoanelor interesate
prezenta hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local, TIMOFTE GHEORGHE

NR. 31
DIN 29.09.2021

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
URSACHE ELENA
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL BALTATESTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorii neeligibile a contractului
C0720AN00011612900294/07.09.2017-„Inființare rețea de canalizare cu stație de epurare, satele Bălțătești și Valea Seacă,
comuna Bălțătești, județul Neamț, prin Submăsura 7.2-Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”.

Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand referatul de specialitate intocmit de d-na sing.Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism și
amenajarea teritoriului, înregistrat sub nr.4087/23.09.2021.
Analizand referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, întocmit de d-na Acozmei Emilia, primarul
comunei Bălțătești;
Avand in vedere prevederile art.44 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul art. 129 alin.(2) lit. „b”, alin.(4), lit.”d” și art.196, alin.(1) lit.a
din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1.(1) –Se aprobă valoarea neeligibilă în sumă totală de 3.502.208,92 lei (2.236.255 lei +
TVA 1.265.953,92 lei) a contractului de finanțare nr. C0720AN00011612900294/07.09.2017-pentru
realizarea proiectului „Inființare rețea de canalizare cu stație de epurare, satele Bălțătești și Valea Seacă,
comuna Bălțătești, județul Neamț, prin Submăsura 7.2-Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii
de bază la scară mică”.
(2) Finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin.(1) se va face din fonduri de la bugetul local al
comunei Bălțătești
Art.2 - Se aprobă cofinanțarea de la bugetul local cu suma de 78.806,12 lei, reprezentând 1,77
% din valoarea cheltuielilor eligibile a contractului de finanțare nr. C0720AN00011612900294/07.09.2017.
Art.3 – Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. – Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Timofte Gheorghe
Nr.32
Din 29.09.2021

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
URSACHE ELENA
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:10
Impotriva:1
Abtineri:2

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției
„Construire Dispensar Uman în comuna Bălțătești, județul Neamț”

Consiliul local al comunei Bălțătești, județul Neamț;
Vazand referatul de specialitate intocmit de d-na sing.Buraga Maria, responsabil
tehnic urbanism și amenajarea teritoriului, înregistrat sub nr.4106/23.09.2021.
Analizand referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, întocmit de d-na Acozmei
Emilia, primarul comunei Bălțătești, înregistrat sub nr.4105/23.09.2021
Avand in vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul art. 129 alin.(2) lit. „b”, alin.(4), lit.”d” și art.196, alin.(1) lit.a din OUG
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aproba indicatorii tehnici-economici privind realizarea investitiei
« CONSTRUIRE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA BĂLȚĂTEȘTI , JUDEȚUL NEAMȚ”
precizati in Anexa la prezenta hotărâre, făcând parte integrantă din aceasta.

Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
primarul comunei Baltatesti, județul Neamt.
Art.3.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local, Timofte Gheorghe

Nr.33
Din 29.09.2021

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
URSACHE ELENA
Total consilieri locali :13
Prezenti:
Pentru:13
Impotriva:Abtineri:-

ROMÂNIA
Județul Neamt
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI

HOTĂRÂREA
nr. 34 din 29.09. 2021
privind implementarea proiectului ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BĂLȚĂTEȘTI,
JUDEȚUL NEAMȚ”

Consiliul local al comunei Baltatesti, județul Neamt, întrunit în ședință ordinară în data de 29.09.2021,
Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre întocmit de primarul comunei, în
calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.4107 din 23.09.2021, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind
un aport pentru dezvoltarea colectivității;
Analizând raportul de specialitate întocmit de d-na Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism și amenajarea teritoriului,
înregistrat cu nr.4108/23.09.2021.
Având în vedere prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.
199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

f) Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National
de Investitii “Anghel Saligny”

g) Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr.1333/21.09.2021
privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2021
pentru aprobarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investitii prevazute la art.4 alin. (1) lit. a)d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021

h) Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, cu modificările și completările ulterioare;
Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local,
În temeiul art. 129 alin.(2) lit. „b”, alin.(4), lit.”a” și ”d”, art.139 alin.(3) lit.”a” și art.196,
alin.(1) lit.a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Se aprobă depunerea CERERII DE FINANTARE prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.
Art 2. Se aprobă necesitatea, oportunitatea și implementarea proiectului ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL IN COMUNA BALTATESTI, JUDETUL NEAMT”, în vederea accesarii „Programului National de Investitii “Anghel
Saligny”;
Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul
obținerii finanțării prin „Programului National de Investitii “Anghel Saligny”, potrivit legii.
Art. 4. Consiliul local al comunei Baltatesti aproba prin prezenta indicatorii economici ai investiției prevăzuți în proiect:
DEVIZ GENERAL, Anexa nr.1 la prezenta hotărâre, care este parte integranta din aceasta.
Art. 5. Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiție în sumă de 19.505.533,33 lei inclusiv TVA.
Art. 6. Se aprobă susţinerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, din bugetul local în sumă totală de 692.678,08 lei inclusiv
TVA.
Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de
credite.
Art. 8. Comuna Baltatesti urmează a fi reprezentată, în calitate de solicitant în cadrul Programului, prin reprezentantul
legal – primar Acozmei Emilia, în vederea realizării tuturor activităților necesare elaborării, depunerii, contractării si implementării
Proiectului.
Art. 9. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Baltatesti, judetul Neamt.

Art. 10. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege,
primarului comunei și prefectului județului Neamt și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe
pagina de internet.

LS.

Președintele de ședință,
Consilier local
TIMOFTE GHEORGHE.

Contrasemnează:
Secretar general
URSACHE ELENA

Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13

ROMANIA

JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTARARE

privind alocarea unor sume de bani
pentru parohiile din comuna
Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Vazand referatul de specialitate intocmit de d-na Petrescu Maria, șef birou
contabilitate, referat inregistrat sub nr.4110/23.09.2021;
Analizand referatul de aprobare întocmit de primarul comunei, înregistrat la
nr.4109/23.09.2021;
Avand in vedere prevederile:
- art.3, alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr. 82 din 30 august 2001, republicată, privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România;
- art.4, alin.(2) si art.5 din HG nr.1470/12.12.2002, privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România, cu modificarile si completarile ulterioare.
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
In temeiul dispozitiilor art.129, alin.(2), lit.”d”, alin.(8), lit.”a”, art.139, alin.(1) și
art.196 alin.(1) lit.a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba alocarea de fonduri banesti din bugetul local, parohiilor din comuna
Baltatesti, conform anexei la prezenta hotărâre, făcând parte integrantă din prezenta.
Art.2. – Se imputerniceste Primarul comunei Baltatesti prin compartimentele de
specialitate sa aduca la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3. - Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local, Timofte Gheorghe
NR.35
DIN 29.09.2021

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
URSACHE ELENA
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

HOTĂRÂRE
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.4111/23.09.2021 si raportul de specialitate inregistrat sub nr.4112/23.09.2021 .
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.5154/30.08.2021, pentru aprobarea
Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversita;
- 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 administrativ, 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 2021-2022,
urmatorii consilieri locali:
D-l consilier local – Timofte Gheorghe
D-l consilier local – Gavriloae Mihai
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 2021-2022.
Art.3. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local,Timofte Gheorghe
NR.36
Din 29.09.2021

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL ,
ELENA URSACHE
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13

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.4114/23.09.2021, precum
și raportul de specialitate .
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 - 12 - consilieri
locali în persoana d-lui Savin Mihai -consilier local, pe o perioada de 3 luni , octombrie –
decembrie 2021.
Art. 2 – Secretarul comunei va comunica persoanelor si autoritatilor interesate prezenta
hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local, Timofte Gheorghe
NR.37
DIN 29.09.2021

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
Ursache Elena
Total consilieri:13
Prezenți:13
Pentru13

