ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE
privind aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2015
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara in 25.02.2016:
- Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.973/04.02.2016, Referatul de
specialitate nr.946/04.02.2016 al Biroul Financiar-contabilitate, Taxe si Impozite,
Recuperare Creante ;
- Prevederile art.57 din Legea 287/2006 privind finantele publice locale , cu
modificarile si completarile ulterioare:
- Vazand avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 1521,
1522 si 1523 din 25.02.2016.
In temeiul 45(1 )si art.115(1) lit.b din Legea 215/2001 ,privind administratia publica
locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTARASTE
Art. 1 Se aproba contul de executie bugetara pentru anul 2015 dupa cum urmeaza :
(1) pentru sursa A – integral de la buget- care cuprinde la parte de venituri suma de 7 793
098 lei si la partea de cheltuieli suma de 8 174 585 lei cu un deficit de 381 487 lei ,
conform anexei nr. 1 parte integranta din prezenta hotarare
(2) pentru sursa E- integral din venituri proprii care cuprinde la parte de venituri suma de
600 320 lei si la partea de cheltuieli suma de 127 482 lei cu un excedent de 472 838
conform anexei nr. 2 parte integranta din prezenta hotarare
Art. 2 Prezenta hotarare se comunica
- Institutiei Prefectului – judetul Bacau.
- Primarului comunei Helegiu
- Biroului Financiar- Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante
- publica prin afisare
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

Anexa nr. 1

Sursa A – Integral de la buget
Mii lei
Prevederi Prevederi
iniţiale
definitive

Încasări/
Plăţi
efectuate

A.VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5+ B)
1.Venituri din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte,
alte venituri

4321.58

8338.28

7793.08

640.38

640.38

838.00

2.Cote defalcate din impozitul pe venit

719.40

729.60

789.84

2,945.00

4,583.00

4,574.56

16.80

2,385.30

1,590.68

4903.98

9962.14

8174.58

2766

3548.3

3532.29

896.29

1243.35

987.11

33.32

45.82

43.67

5.Alte transferuri (culte religioase)

10

10

10

6. Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

297

2058.54

1887.57

311.97

578.83

390.72

210

69.9

379.4

2407.4

1323.22

-582.4

-1623.86

-381.5

3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
4.Subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete
5.Donatii si sponsorizari
Incasari din ramb.imprumut, din excedent an 2014
B.CHELTUIELI-TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9)
1.Cheltuieli de personal
2.Bunuri şi servicii
3.Dobanzi
4.Transferuri între unităţi ale administraţiei publice

7. Asistenţă socială
8. Alte cheltuieli
9.Cheltuieli de capital
10. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul
2013
C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B)
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Anexa nr. 2

Executia bugetului local
Sursa E – Integral din venituri proprii
Mii lei
Prevederi Prevederi
iniţiale
definitive
A.VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5+ B)
1.Venituri din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte
venituri

100.32

Încasări/
Plăţi
efectuate

600.32

600.32

500.00

500.00

100.32

100.32

100.32

96.3

596.3

127.48

96.3

96.3

91.48

500

36

4.02

472.84

2.Cote defalcate din impozitul pe venit
3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
4.Subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete
5.Donatii si sponsorizari
Incasari din ramb.imprumut, din excedent an 2014
B.CHELTUIELI-TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9)
1.Cheltuieli de personal
2.Bunuri şi servicii
3.Dobanzi
4.Transferuri între unităţi ale administraţiei publice
5.Alte transferuri (culte religioase)
6. Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
7. Asistenţă socială
8. Alte cheltuieli
9.Cheltuieli de capital
10. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul
2013
4.02

C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B)
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ROMANIA
, JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015
Consiliul local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara din 25.02.2015
Avand in vedere:
- Legea nr 339/2015 – a bugetului de stat pe anul 2016 si Legea 272/2006 privind fu=inantele publice
locale;
- Adresa ANAF- DGRFP Iasi nr. 11/15.02.2016 , Expunerea de motive a viceprimarului comunei
Helegiu inregistrata sub . Nr 1133/11.02.2016 ,raportul Biroului Financiar Contabilitate Taxe Si
Impozite,Recuperare Creante inregistrat sub nr. Nr. 1132/11.02.2016 precum si avizele comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Helegiu
- Prevederile OUG 70/2011 privind privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece si
ale Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învătmântul prscolar a copiilor provenind din
familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădinita
- In temeiul art. art.39 alin.1, art.45 alin.2 lit.a si art.115 alin.1 lit b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificarile si completarileultrioare;
HOTARASTE:
Art 1 Se aproba rectificarea bugetului local al Comunei Helegiu cu suma de 29,4 mii lei , astfel
bugetul va cuprinde:
La venituri
Cap 42.32.34 – Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire se va suplimenta cu sume de 3,4
mii lei
Cap 11.02.02 – Sume din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate suma de 26,0 mii lei
La cheltuieli
Cap 68.02.15- Prevenirea excluderii sociale titlu 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar se va
suplimenta cu suma de 3,4 mii lei
Cap 65.02.50 – Alte cheltuieli in domeniul invatamantului titlu 57.02.04 Tichete cadou acordate
pentru cheltuieli sociale suma de 26,0 mii lei
Art 2 Bugetul va cuprinde la venituri suma de 7700,25 mii lei si la cheltuieli suma de 8597,25 mii lei
cu un deficit de 897 mii lei
Art 3 Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce la indeplinire
prezenta hotarare prin biroul de specialitate.
Art 4 Pezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului judetului Bacau
- Primarului Comunei Helegiu
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind aprobarea la plata a sumei de 6820 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli
transport personal didactic pentru luna decembrie 2015 şi ianuarie 2016

Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din 25.02.2016 ;
Avand in vedere:
-prevederile art.104 din Legea 108/2007 care modifica si completeaza Legea 128/1997
privind Statututul personalului didactic, decontarea sau plata echivalenta a costurilor de
transposort se va efectua de catre autoritatile administratiei publice locale.
- Intructiunile nr. 2 /17.02.2011 -ale Ministrului Educatiei , Cerecetarii, Tineretului si
Sportului- privind decontarea navetei cadrelor didactice;
-Hotararea Consiliului de Administratie a Scolii cu calsele I-VIII Helegiu nr. 8/15.01.2016
prin care aproba drepturile banesti aferente personalului didactic reprezentand cheltuieli de
deplasare pentru luna decembrie 2015 şi Hotararea Consiliului de Administratie a Scolii cu
calsele I-VIII Helegiu nr. 9/05.02.2016 prin care aproba drepturile banesti aferente
personalului didactic reprezentand cheltuieli de deplasare pentru luna ianuarie 2016
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 1026/08.02.2016;
- Expunerea de motive înregistrata sub nr. 1025/08.02.2016 preum si avizele comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.1527, 1428 si 1529 din 25.02.2016;
In conformitate cu prevederile art. 36, pct 19 lit a, art 45 si art.115(1) lit b din Legea
215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare :
HOTARASTE
Art. 1 Se aproba plata sumei de 6820 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli transport
personal didactic pentru luna decembrie 2015 şi ianuarie 2016.
Art. 2 Primarul comunei Helegiu, va duce la indeplinire prevderile prezentei hotarari prin
compartimentele de specialitate .
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica catre :-Institutia Prefectului –judetul Bacau
- Primarul comunei Helegiu,- Compartimentului Finaciar –Contabilitate, Taxe si Impozite
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimonial Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara - ADIB Bacau
Consiliul Local al comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara in datade 24.02.2016;
Vazand adresa ADIB Bacau nr. 51/11.02.2016 inregistrata la primaria Heelgiu sub nr.
1136/11.02.2016 prin cara se solicita ap[robarea cotizatiei anuale la parimoniul ADIB.
- In baza prevederilor OG 26/2000 cu privire la asociatiii si fundatii, cu modificarile si completarile
ulterioare , ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, ale Legii 273/2006 privind
finantele publice locale, ale Hotararii Consiliului local Helegiu nr.50/ 16.11.2007 privind aprobarea
participarii Comunei Helegiu, judetul Bacau in calitate de membru fondator la infiintarea Asociatiie de
dezvoltare Intrecomunitara Bacau precum si ale Statutului ‘’Asociatiie de dezvoltare Intrecomunitara
Bacau’’.
Vazand expunerea de motive inregistrata sub nr.1196/15.02.2016, raportul compartimentului de
specialitate inregistrat sub nr. 1197/15.02.2026 precum si avizele comisilor de specialitate din
cadrul Consiliului local Helegiu nr.1530,1531 si1532 din25.02.2016;
In temeiul art 36 alin 6, lit.a ,pct.14 si art 45 alin 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata cu modificarile si completarile ulteriare
HOTARASTE
Art. 1 Se aproba cotizatia anuala la patrimoniul ‘’Asociatia de dezvoltare Intrecomunitara Bacau’’ , in
cuantum de 100 lei.
Art. 2 Se mandateaza domnul Dascalu Vasile, avand calitatea de reprezentant al unitatii administrativ
teritoriale in Adunarea generala a Asociatiei de dezvoltare Intrcomunitara, sa voteze in conformitate
cu prevederile art. 1 din prezenta Hotarare, precum si dupa cum urmeaza :Pentru judetul Bacau –
250 000 lei
- Pentru localitatile de rangul I- Mun. Bacau – 250 000 lei
- Pentru localitatile de rangul III- cuprinse in Proiectul ‘’Extinderea si modrnizarea sistemelor de
apa si apa uzata in judetul Bacau’’- 20 000 lei
- Slanic Moldova- 300 lei ;
- Comunele cuprinse în Lista de investitii prioritare 2014-2020 - 1 000 lei ;
- Comunele fara investitii în infrastructura de apă şi canalizare - 100 lei.
Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata persoanei nominalizate la art.2, Asiciatie de dezvoltare
Intercomunitara Bacau, Prefectului judetului Bacau si va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile
legii
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R O M A N I A
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
aprobarea intocmirii Planului de amenajament pastoral pentru islazul comunal
aflat in domeniul privat al comunei Helegiu
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordnaira din 25.02.2016:
Avand in vedere prevederile :
- Art. 8, 9, 11, 12 din Hotararea Guvernului nr. 78/2015 privind modificarea si completarea
normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
34/2013 privind organizarea , administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 1064/2013.
Vazand :
Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu inregistrat sub nr. 485/20.01.2016 ,
Raportul Compartimentului agricol si cadastru nr.nr. 485/20.01.2016 , din care rezulta
motivat necesitatea indeplinirii demersurilor pentru intocmirea Planului de amenajament
pastoral pentru islazul comunal aflat in domeniul privat al comunei Helegiu, precum si
Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local nr. 1533,1534 si 1535 din
25.02.2016;
- Adresa nr. 7369/28.03.2015 A Directiei pentru Agricultura Bacau;
In temeiul dispozitiilor art. 36, alin 1, 2, lit. b si c , art. 45(1), art.117, lit b si art 123 alin.1
si 2, din Legea Administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE
Art.1(1) Se aproba intocmirea Planului de amenajament pastoral pentru islazul comunal
aflat in domeniul privat al comunei Helegiu
(2)Cheltuielile necesare intocmirii planului de amenajament pastoral se suporta din
bugetul comunei Helegiu, conform prevederilor legale in vigoare
Art. 2. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre autoritatea
executiva a comunei, prin aparatul de specialitate al Primarului comunei Helegiu.
Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului – judetul Bacau, Primarului
comunei Helegiu , Compartimentul financiar-contabil, Compartimentului agricol,
Compartimentului de urbanism si amenajarea teritoriului. Prezenta va fi adusa la cunostinta
publica prin afisare la sediul consiliului local.
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