
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Nr.8 din 27.02.2017 

Privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru anul 2016 
 
 
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinaradin 27.02.2017: 
Avand in vedere: 
-Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.954/08.02.2017, referatul  de 
specialitate nr.955/08.02.2017 al Biroul Financiar-Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare 
Creante ; 
-Prevederile art.49,alin.(12),art.57.alin.(2)  din Legea 287/2006 privind finantele publice locale , 
cu modificarile si completarile ulterioare: 
  -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 1566, 1567 si 1568 din 
27.02.2017 
In temeiul prevederilor art.36,alin.(4),lit.”a”, art.45,alin.(2),lit.,a” si  art.115, alin.(1), lit.,,b” din 
Legea nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia 
publica locala,  

 
HOTARASTE 

 
Art. 1 Se aproba  contul de executie bugetara pentru anul 2016  dupa cum urmeaza : 
sursa de finantare A – Integral de la buget , care cuprinde la venituri suma de 8 600 698 lei si 
la cheltuieli suma de 8 202 363 lei ,cu un excedent de 398 335 lei , conform anexei nr. 1 parte 
integranta din prezenta hotarare 
sursa de finantare E – Integral din venituri proprii , care cuprinde la venituri suma de 464 000 
lei si la cheltuieli suma de 464 000 lei 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  pe site-ul www.helegiu.ro 
 
 

Presedinte de sedinta 
Drug Valeriu 

                                                                                 Contrasemenaza 
           Secretar comuna 

                                                                                   Jr.Mariana Spiridon 
 
 

 
Adoptata cu 7 voturi „pentru”,  6 abtineri, nici un vot impotriva -din  13  consilieri prezenti 

http://www.helegiu.ro/


 
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
HOTARARE 

Nr.9 din 27.02.2017 
pentru  modificarea  Hotararii Consiliului Local Helegiu nr.68//21.12.2016 

privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 
 

Consiliul Local al comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din 27.02.2017; 
Având în vedere : 

- iniţiativa Primarului comunei Helegiu exprimată în expunerea de motive, înregistrată cu 
nr.809/03.02.2017, raportul Biroului Financiar Contabilitate Taxe si Impozite, Recuperare Creante  nr. 
810/03.02.2017 precum si rapoartele comisiilor de specilaitate din cadrul Consiliului local Helegiu 
nr.1569,1570,si 1571 din 27.02.2017; 
- Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
- Legea nr. 1/2017 privind  eliminarea unor taxe si tarife precum si pentru modificarea si 
completarea unor acte normative 
- art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, alin. (9) şi art. 45 alin.(2) lit.”c” din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta 

HOTARARE 
 

Art. 1 Se modifica Hotararea Consiliului Local Helegiu nr.68//21.12 2016 - privind eliminarea unor 
taxelor extrajudiciare de timbru perevazute in capitolul  VI „Taxe speciale si taxe de timbru’’,  
subcapitolul ‚’Taxe pentru eliberarea certificatelor’’ dupa cum urmeaza: 
 

1 Inregistrarea la cerere in actele de stare de stare 
civila a  
Schimbarii numelui si sexului 

15 lei 

2 Eliberarea certificatelor de atestare fiscala 4 
3 
 

Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara 
a autovehiculelor su remorcilor: 

x 

a)autovehicule si remorci cu masa totala maxima 
autorizata de pana la 3500 kg inclusiv 

60 lei 

b)autovehicule si remorci cu masa totala maxima 
autorizata mai mare de 3500 kg 

145 lei 

4 Taxa de autorizare provizorie a circulatiei 
autovehiculelor si remorcilor neimtriculate 
permanent sau temporar 

9 lei 

5 Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a 
autovehiculelor si remorcilor 

414 lei 

Art.2. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Bacau in vederea exercitării controlului cu 
privire la legalitate, primarului comunei Helegiu, birou Financiar-Contabilitate , Taxe si Impozite, Recuperare 
Creante şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Helegiu. 



(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale şi 
prin publicare pe site www.helegiu.ro 

Presedinte de sedinta 
Drug Valeriu 

                                                                                 Contrasemenaza 
           Secretar comuna 

                                                                                   Jr.Mariana Spiridon 
 
 

 
Adoptata cu 13 voturi „pentru” -din  13  consilieri prezenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.helegiu.ro/


ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 
 

HOTARARE 
Nr.10 din 27.02.2017 

pentru aprobarea Actului aditional nr.2 la Documentul de pozitie privind modul de  
implementare a proiectului ,,Sistem integrat de management al deseurilor solide in 
judetul Bacau” 

 
 
        Consiliul Local Helegiu, intrunit in sedinta ordinara din 27.02. 2017; 
       - Avand in vedere prevederile Directivei Consiliului European nr.1999/31/CE privind 
depozitarea deseurilor, transpusa in legislatia nationala prin H.G nr.349/2005  privind 
depozitarea deseurilor, ale Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G nr.78/2000 privind regimul deseurilor, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ghidului solicitantului, Axa prioritara 
2- POS Mediu, Domeniul Major de Investitie 1 ,,Dezvoltarea sistemelor integrate de 
management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor’’, ale 
Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, precum si 
prevederile Ghidului privind regionalizarea serviciilor de salubrizare a localitatilor Hotararii 
nr.53/21.12.2010 si a Consiliului Local Helegiu pentru aprobarea Documentului de pozitie 
privind modul de implementare a proiectului ,,Sistem integrat de management al deseurilor 
solide in judetul Bacau’’ si ale Hotararii nr.51/27.11.2013 a Consiliului Local Helegiu pentru 
aprobarea Actului Aditional nr.1 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a 
proiectului ,,Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau’’;; 
        -  Adresa comuna a Consiliului Judetean Bacau- Unitatea de implementare a proiectului 
,,Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau’’ si a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, inregistrata la Primaria Helegiu cu nr. 
687/31.01.2017. 
         - Vazand Expunerea de motive nr. 688/31.01.2017 a Primarului comunei Helegiu si 
Raportul nr. 689/31.01.2017, precum si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local Helegiu nr.1572,1573 si 1574 din 27.02.2017 ; 
           In temeiul prevederilor art.91, alin.(3) lit. d) si al art.97, alin.(1), din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  

HOTARASTE: 
       
       Art.1. Se aproba Actul aditional nr.2 la Documentul de pozitie privind modul de 
implementare a proiectului ,,Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul 
Bacau’’, prevazut in Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
         Art.2.  Se imputerniceste domnul Enea Nicu Ciprian, Primarul comunei Helegiu, sa 
semneze Actul aditional nr.2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a 
proiectului ,,Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau’’. 



         Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata persoanei nominalizate, Consiliului Judetean 
Bacau-Unitatea de implementare a proiectului ,,Sistem integrat de management al deseurilor 
solide in judetul Bacau’’, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, 
Prefectului Judetului Bacau si va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii. 
 
 
 

 
Presedinte de sedinta 

Dug Valeriu 
 
  

Contrasemneaza 
Secretarul comuna 

Mariana Spiridon  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptata cu 13 voturi „pentru” -din  13  consilieri prezenti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Nr.11 din 27.02.2017 

privind aprobarea cotizatiei anuale  la patrimonial Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara   - ADIB Bacau 

 
Consiliul Local al comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara in data de 27.02.2017; 
-Vazand adresa ADIB Bacau nr. 103/08.02.2017 inregistrata la primaria Helegiu sub nr. 
1010/08.02.2017 prin cara se solicita aprobarea 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.1011/08.02.2017, raportul compartimentului de 
specialitate inregistrat sub  nr. 1012/08.02.2017 precum  si avizele comisilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local Helegiu nr 1577,1578 si 1579 din 27.02.2017;  
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  Stoica Nelu, 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 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 

Presedinte de sedinta 
Drug Valeriu 

                                                                        Contrasemneaza 
           Secretar comuna 

                                                                               Jr. Mariana Spiridon 
 
 
 
 

Adoptata cu 13 voturi „pentru” -din  13  consilieri prezenti 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Nr.12 din 27.02.2017 

privind  aprobarea Planului de pază al comunei Helegiu pentru anul 2017 
 
Consiliul local Helegiu.judetul Bacau,  intrunit in sedinta ordinara din 27.02.2017; 
-Având în vedere  
-Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu inregistrata sub nr.551/26.01.2017, şi 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului de pază, aferent anului 2017;.  
-Ținând cont de raportul de specialitate inregistrat sub nr. 552/26.01.2017; 
Luând în considerare prevederile: 
-Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu 
moodificarile si completarile ulterioare; 
-În baza art. 11 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor; 
-Având în vedere avizul favorabil al Comisiilor de specalitate din cadrul Consiliului local 
Helegiu nr.1580,1581 si 1582 din 27.02.2017; 
În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu art.36 alin.(1), alin.(2) ,art.45  si art 115 (1) lit. B din Legea nr.215/2001, 
privind administraţia publică locală; 

 
HOTARASTE 

 
Art.1. Se aprobă Planul de pază al comunei Helegiu, pentru anul 2017, conform anexei nr. 1, 
parte integrantă din prezenta horărâre. 
Art.2.  Cu aducere la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Helegiui. 
Art3  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică şi se comunică: 
-Instituţia Prefectului judeţul Bacau 
-Primarului comunei helegiu 
-Birou Politie locala 
-Postul de Poliţie Helegiu 

Presedinte de sedinta 
Drug Valeriu 

                                                                        Contrasemneaza 
           Secretar comuna 

                                                                               Jr. Mariana Spiridon 
 
 
 
 
Adoptata cu 13 voturi „pentru” -din  13  consilieri prezenti 
 
 



ROMANIA                                                  Anexa 1 la Hotararea Nr.12 din 27.02.2017 
 JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 
 

PLAN PAZA UAT HELEGIU 
 
CARACTERISTICI  OBIECTIV 
 
Întocmit în conformitate cu prevederile art. 3,4 si 5 din Legea 333/2003 republicată, HG 
nr.301/2012 şi a Raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică nr. 6440 din 
20.08.2015. 
Datele de identificare ale obiectivului : UAT Helegiu, administratie publica. 
Primaria Helegiu este amplasata in centrul satului Helegiu la o distanta de de aproximativ 500 
m fata de postul de politie si aproximativ 300 m fata de DN 11 
Scoli:- Helegiu (1) 
         - Deleni    (1) 
         - Dragugesti (1) 
         - Bratila       (1) 
 
II. DISPOZITIVUL DE PAZA 
Dispozitivul de pază al obiectivului este format din: 
Sediu primarie: 
-  2 posturi permanente pentru paza pe timpul noptii, intre orele 18,00 – 06,00,  acoperite cu 
cei doi fochisti care, conform fisei post au si atributii in acest sens;  
-  1 post permanent pentru paza pentru intervalul 06,00 – 08,00 acoperit de guard-ul institutiei; 
-  in cursul zilei, in intervalul 08 – 16,00,  paza institutiei este asigurata de personalul politiei 
locale. 
Scoli: 
- conform adresei nr. 2751/14.12.2015, in urma careia careia nu au survenit modificari, 
transmisa de catre Scoala Gimnaziala Helegiu, la solicitarea biroului de politia locala Helegiu,  
asigurarea pazei scolilor este asigurata conform fiselor post dupa cum urmeaza: 
- Scoala Gimnaziala Helegiu: - 1 post – muncitor intretinere; 
                                                - 1 post – fochist; 
- Scoala Gimnaziala Bratila: - 2 posturi – fochist; 
- Scoala Gimnaziala Deleni  – 2 posturi fochist; 
- Scoala Gimnaziala Dragugesti – 2 posturi fochist; 
     
III. AMENAJARI,  INSTALATII  SI  MIJLOACE  TEHNICE  DE  PAZA  SI  DE  ALARMARE 
 
 Compartimentul ,,Casierie’’ este dotat cu sistem de alarmare. 
  In cazul unor probleme care impun apelarea unor persoane/autoritati, personalul de paza va 
utiliza telefoanele (fix sau mobil) ale institutiei. 
IV. CONSEMNUL POSTURILOR 
 
CONSEMNUL GENERAL:  



Personalul de pază este obligat sa cunoască si sa respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct 
răspunzător pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor încredintate. 
In timpul efectuarii serviciului, personalul de paza va trebui: 
- sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni 
producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii; 
- sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure 
integritatea acestora; 
- sa permita accesul in obiectiv a cetatenilor numai in timpul programului cu publicul;  
- sa verifice daca obiectivele din postul de paza  sunt asigurate corespunzator; 
- personalul politiei locale opreste si legitimeaza persoanele despre care exista date sau indicii 
ca au savarsit infractiuni ori fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne 
stabilite prin regulamntele proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa prinda si sa prezinte 
politiei bunurile ori valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luand masuri 
pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un proces-verbal pentru luarea acestor 
masuri. Procesul-verbal astfel intocmit constituie act de sesizare a organelor de urmariere 
penala; 
- sa instiinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre 
producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului despre masurile luate; 
- in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili ori de 
substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de 
natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea 
evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului; 
- in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si 
a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii si politia; 
- sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in 
caz de dezastre; 
- sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii; 
- sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are acces la 
asemenea date si informatii; 
- sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si armamentul cu 
care este dotat; 
- sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de 
bauturi in timpul serviciului; 
- sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea unitatii 
despre aceasta; 
- sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale, si sa fie 
respectuos in raporturile de serviciu; 
- sa respecte consemnul general si particular al postului. 
In timpul serviciului, personalul de paza este obligat să respecte prevederile art.46 din Legea 
333/2003 republicată. 
Pentru situaţiile în care persoanele au fost depistate în flagrant, se sesizează poliţia prin 
SNUAU 112 şi se întocmeşte procesul verbal de constatare (conform modelului). 
V. MODUL DE ACTIUNE IN DIFERITE SITUATII 
ATACURI CU MÂNA ÎNARMATĂ: 
A) In cazul unui atac armat cu acţiune directă, fără luare de ostateci: 
sesizează poliţia prin SNUAU 112, furnizând semnalmentele autorului/autorilor; 



anunţa conducătorul unităţii; 
solicită sprijin la dispeceratul de monitorizare a sistemului de alarmare; 
încearcă rezolvarea formală a cererilor autorilor, pana la sosirea forţelor de ordine; 
în limita posibilităţilor, aplică măsuri de protecţie si/sau evacuare a personalului aflat in zonele 
neafectate şi de limitare a pierderilor; 
după plecarea autorilor asigură prin încuiere uşa sau poarta de acces; 
aplică măsuri pentru conservarea urmelor din câmpul infracţional; 
la sosirea forţelor de ordine informează despre incident şi se conformează dispoziţiilor 
acestora; 
B) In cazul unui atac armat cu luare de ostatici: 
Acţiunea agentului se circumscrie priorităţii vieţii şi integrităţii persoanelor, fără să determine 
reacţii violente ale agresorilor. 
agentul de pază procedează similar pct. A, în condiţiile în care este posibil şi fără să-şi pună în 
pericol viaţa şi integritatea personală sau a ostatecilor; 
se conformează indicaţiilor autorilor; 
 
ATACURI CU ACŢIUNE INDIRECTĂ: 
Descoperirea unui colet/geantă părăsite ce pot fi suspecte de a conţine materiale explozibile 
ori primirea unei ameninţări de plasare a unui dispozitiv cu explozibil, se procedează astfel: 
se identifica coletul suspect, delimitează zona fara să atingă/deplaseze bagajul şi  
îndepărtează persoanele din zonă; 
anunţă beneficiarul/proprietarul clădirii; 
solicită prin SNUAU 112 intervenţia echipelor poliţiei si a structurilor  specializate autorizate 
(echipe pirotehnice, politie, pompieri, salvare etc.); 
deconectează/închide instalaţiile de energie electrica, de gaze si apa din clădire; 
indică pirotehniştilor locul in care se afla coletul suspect, iar in cazul ameninţării telefonice 
prezintă conţinutul mesajului şi acordă sprijin acestora. 
În cazul anunţului telefonic cu plasarea unor dispozitive explozive se reţine şi notează mesajul 
primit cât mai exact posibil şi eventual alte detalii privind accentul, intonaţia, sunete ambientale 
etc. 
 
3. PATRUNDEREA FĂRĂ DREPT IN OBIECTIV SAU FORTAREA ACCESULUI IN 
OBIECTIV 
Agentul de pază acţionează astfel: 
 inspectează zona pentru a identifica cauza declanşării alarmei, iar în cazul depistării 
suspecţilor in flagrant, procedează la prinderea acestora; 
 sesizează prin SNUAU 112 poliţia şi apoi telefonic conducătorul unităţii/dispeceratul societăţii 
specializate (unde e cazul); 
 daca persoanele suspecte nu se conformează somaţiei sau devine violent, purcede la 
imobilizare, folosind mijloacele din dotare, conform prevederilor legale. 
 reţine şi inventariază bunurile sau valorile sustrase; 
 delimitează câmpul infracţional, conservă urmele si identifica eventualii martori. 
 Întocmeşte procesul verbal de constatare (conform modelului) si preda făptuitorii politiei; 
 
4.INCENDIU 
  



 Identifică zona afectata şi încearcă stingerea sau limitarea propagării focului; 
 anunţă prin SNUAU 112 pompierii; 
 anunţă beneficiarul şi dispeceratul firmei de monitorizare/paza; 
 deconectează instalaţiile de energie electrica si gaze din zona;  
 evacuează persoanele din obiectiv si intervine pentru localizarea, limitarea, sau stingerea 
incendiului; 
 restricţionează accesul persoanelor in obiectiv/zona afectată; 
 
5.CALAMITATI NATURALE 
 
In aceasta categorie intra fenomene precum cutremurele de pământ, inundaţiile, furtunile, 
căderile masive de grindina sau de zăpada care provoacă mari daune materiale. 
In aceste situaţii agenţii de paza acţionează astfel: 
 anunţă conducătorul unităţii şi acţionează potrivit instrucţiunilor primite; 
 solicită sprijin dispeceratului de monitorizare; 
 deconectează instalaţiile de energie electrica, de apa si gaze din obiectiv puse în pericol; 
 evacuează vizitatorii, clienţii si personalul din obiectiv; 
 participa la acţiuni de salvare sau acordare a primului ajutor persoanelor afectate; 
 se adăpostesc intr-un loc care sa le asigure protecţie si sa le permită continuarea 
supravegherii obiectivului; 
 înlătura urmările evenimentului si revenirea obiectivului la starea de normalitate. 
 
6. MANIFESTARI  TURBULENTE IN ZONA OBIECTIVULUI 
 
Desfăşurarea unor asemenea manifestări care afectează activitatea unităţii şi pot duce la 
agresarea vizitatorilor, clienţilor sau a personalului obiectivului, agenţii de paza vor acţiona 
astfel: 
 sesizează SNUAU 112, dacă se comit fapte antisociale care lezează patrimoniul unităţii, 
accesul sau persoanele din unitate; 
 anunţă conducătorul unităţii; 
 supraveghează discret participanţii la manifestare şi controlează accesul în unitate; 
 avertizează cetatenii si salariaţii obiectivului sa nu intre in contradicţii care să instige 
manifestanţii;  
 
7. DEFECTIUNI ALE INSTALATIILOR ELECTRICE, TEHNICE, SANITARE SI DE 
PROTECTIE 
 
Acţionează pentru limitarea pierderilor cauzate de defecţiune şi anunţă conducătorul unităţii 
pentru a dispune alte măsuri. 
Supraveghează instalaţiile până la sosirea specialiştilor si intervin in caz de necesitate (unde 
este cazul). 
Pentru defecţiuni ale sistemului de alarmare împotriva efracţiei anunţă conducătorul unităţii şi 
procedează potrivit indicaţiilor primite. 
 
VI. REGULILE DE ACCES, POTRIVIT DISPOZITIILOR CONDUCATORULUI UNITATII 
 



  Este interzis, in afara programului cu publicul, accesul persoanelor straine in incinta si in 
interiorul institutiei, exceptie facand cazurile care impun prezenta uneia sau mai multor 
persoane, situatii despre care conducatorul unitatii trebuie sa fie informat 
VII. DOCUMENTELE SPECIFICE SERVICIULUI DE PAZA 
 
 Documentele specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază,  anexei nr. 2 din H.G. nr. 
301/2012: 
- registru de procese-verbale de predare-primire a serviciului; 
- registru de control obiectiv; 
Pentru predarea persoanelor suspecte către organul de poliţie se foloseşte modelul anexat al 
procesului verbal de depistare în flagrant a persoanei. (act procedural potrivit modificărilor legii 
pentru aplicarea noilor coduri penale) 
VIII. DISPOZITII FINALE 
 
Planul de paza a fost întocmit in două exemplare si intra in vigoare la data comunicării avizului, 
un exemplar se păstrează la unitatea emitentă, iar celălalt la unitatea de poliţie care a eliberat 
avizul de specialitate. 
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ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIL LOCAL HELEGIU 
 

HOTĂRÂRE 
Nr.13 din 27.02.2017 

Privind aderarea comunei HELEGIU, judetul Bacau la Societatea Nationala de Cruce 
Rosie din Romania – Filiala Judetului Bacau 

 
        Consiliul local al comunei Helegiu, judetul Bacau , intrunit in sedinta  in data de 
27.02.2017 
Avand in vedere: 
-  Adresa SN de Cruce Rosie din Romania – Filiala Judetului Bacau  nr. 30/9.01.2017; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu inregistrata sub  nr.424/18.01.2017, 
Raportul compartimentului de specialitate  nr.425/18.01.2017; 
    Precum si avizul comisiilor de specialitate din Cadrul Consiliului local Helegiu nr.1583,1584 
si 1585 din 27.02.2017; 
Prevederile art.8 si art.11 lit.i din Legea nr.139/1995 a Societatii Nationale de Cruce Rosie din 
Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art.12 din Statutul 
Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania; 
             In temeiul art.36 alin.1, alin.2 lit.c, alin.5 lit.a si alin.6 lit.a pct.7, art.45 alin.3 coroborat 
cu art.48 si art.115 alin.1 lit.b din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE : 
 
            Art.1 –   Se aproba aderarea comunei Helegiu judetul Bacau la Societatea Nationala 
de Cruce Rosie – Filiala Bacau. 
            Art.2 – Reprezentarea comunei Helegiu in cadrul Societatii Nationale de Cruce Rosie 
din Romania – Filiala Bacau, se asigura de catre primarul comunei sau de catre imputernicitul 
acestuia desemnat prin dispozitie. 
            Art.3 – Obligatiile finaciare rezultate din aderare , se suporta din bugetul local al 
comunei Helegiu si va fi de 2500 lei/an. 
            Art.4 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Societatii Nationale de 
Cruce Rosie – Filiala Bacau, Birou Financiar Contabilitate Taxesi impozite Recuperare 
Creante, primarului comunei si Prefectului Judetului Bacau. 
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Adoptata cu 13 voturi „pentru” -din  13  consilieri prezenti 
 

 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Nr.14 din 27.02.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai proiectului 
“Modernizare drumuri de interes local, comuna Helegiu, judetul Bacau” 

 
Consiliul Local al Comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din 27.02.2017; 
Avand in vedere: 
- Prevederile art.  291, lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.  1321/20.02.2017  privind aprobarea 
indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii  Modernizare drumuri de interes 
local, comuna Helegiu, judetul Bacau”,  Programul de Dezvoltare Rurală 2014-2020 în cadrul 
Submasurii 7.2 - Investitii în crearea şi modernizarea infrastructurii de baza la scara mica; 
- Referatul întocmit de compartimentul Dezvoltare, Investitii. Achizitii Publice  cu nr. 
1322/20.02.2017, precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr1586,1587 si 
1588 din 27.02.2017; 
- Devizul general intocmit de SC RUTIER CONEX XXI SRL ; 
- Tinand cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale; 
    În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2), litera ,,b,, şi alin. (4) litera ,,d”, art. 45 şi ale 
art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
 

HOTARASTE 
    Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru proiectul „Modernizare drumuri de 
interes local,comuna Helegiu, judetul Bacau” după cum urmeaza: 
Indicatori economici: 
- Valoare totala =  5436513 lei cu TVA             1211520 euro cu TVA  
 din care: 
- Constructii si montaj = 4778582 lei cu TVA    1064509 euro cu TVA 
(Curs euro BCE = 4,4890 la data de 08.02.2017) 
Lungime drum = 4669 
Latime medie carosabil = 5 m 
Art. 2. Prin prezenta hotarare se abroga HCL nr. 58/30.09.2016 
. Art. 3  Prezenta hotarare se comunica : 
         - Institutiei Prefectului judetului Bacau; Primarului comunei Helegiu 
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