
ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.27/16.05.2017,  privind punerea la dispozitia

proiectului „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata  din judetul Neamt in
perioada 2014-2020”a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente

acestuia.
   Consiliul Local al  comunei Baltatesti, judetul Neamt;

                Vazand referatul intocmit de d-na Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism si amenajarea
teritoriului, inregistrat sub  nr.3945/25.08.2022.
              Analizand referatul de aprobare  nr.3929/24.08.2022,  întocmit de d-na Acozmei Emilia, primarul
comunei Băl ăte tiț ș
             Avand in vedere  prevederile:

-  art.12, alin.1, lit.e din Legea nr.241/2006, republicata, Legea serviciului de alimentare cu apa si 
de canalizare;

-  Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, republicata;
-  Hotararii Consiliului Local nr.74/18.12.2015, privind aprobarea inventarului bunurilor reevaluate 

din domeniul public si privat al comunei;
- art.297 alin.(1)  lit.d  din Ordonan a de urgen ă nr.  57/  2019 – privind Codul  administrativ,  cuț ț

modificările i completările ulterioare,ș  
    În temeiul art. 129 alin.(2) lit. „b”, alin.(4), lit.”d” si art.139, alin.(3) i art.196 alin.(1) lit.a dinș

Ordonan a  de  urgen ă  nr.  57/  2019  –  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  i  completărileț ț ș
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
         Art.1. – Se aproba modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.27/16.05.2017, privind punerea la
dispozitia „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata  din judetul Neamt in
perioada  2014-2020”  a  terenului  din  domeniul  public  al  comunei  Baltatesti,   pentru
constructia/extinderea/reabilitarea  noilor investi ii aferente acestuia,  ț în sensul diminuării suprafe ei deț
teren pusă la dispozi ia proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă i apă uzată în jude ul Neamț ș ț ț
în perioada 2014-2020”,   teren identificat conform anexei nr.1, care face parte integranta  .  
            Art.2. – Obiectivele de investitii de apa si apa uzata, aferente „Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata  din judetul Neamt in perioada 2014-2020”, se vor construi/extinde/
reabilita pe terenul care se afla in domeniul public al comunei Baltatesti, teren disponibil exclusiv pentru
realizarea obiectivului propus in proiect.

      Art.3. – Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
             Art.4. – Secretarul  general al comunei va comunica  prezenta hotarare  persoanelor si  autoritatilor
interesate.

PRESEDINTE  DE SEDINTA,
Consilier local, GAVRILOAE MIHAI
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