
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 
 

HOTARARE 
Nr.16/14.03.2016 

privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor  tehnico - economici ai 
obiectivului de investitii “Alimentarea cu apa a localitatilor Helegiu, Dragugesti, 

Deleni si Bratila, comuna Helegiu, judetul Bacau” 
 
 
Consiliul local Helegiu intrunit in sedinta extraordinara din 14.03.2017; 
Avand in vedere: 
- Contractul de lucrari cu nr. 5078/31.08.2007 ce are ca obiect “Alimentarea cu apa a 
localitatilor Helegiu, Dragugesti, Deleni si Bratila, comuna Helegiu, judetul Bacau”.   
- Prevederile art. 3, art. 8, art. 10 din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare locala, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale art. 13 din Normele Metodologice pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare locala aprobate prin Ordinul viceprim - ministrului, 
ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1851/2013, cu modificarile si 
completarile ulterioare  
- Prevederile HG nr. 28 din 09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii, 
- Prevederile art. 44, al (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 
coroborat cu art. 36, al. (4), litera d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
precum si ale art. 291 din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal  ; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.  328/13.01.2016, raportul 
compartimentului de specialitate nr. 329/13.01.2016 precum si rapoartele comisiilor de 
specialitate din cadrul consiliului local Helegiunr2097,2098 si 2099 din 14.03.2017. 
In temeiul art.36(2) lit. b si alin (2) lit.d ,  45(1) din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala republicata;cu modificarile si compeltarile ulterioare 
 
      HOTARASTE 
 
Art.1 Se aproba valoarea actualizata a  indicatorilor  tehnico - economici ai obiectivului 
de investitii “Alimentarea cu apa a localitatilor Helegiu, Dragugesti, Deleni si Bratila, 
comuna Helegiu, judetul Bacau ‘’dupa cum urmeaza: 
Indicatori tehnici: 
- captare derenuri cu lungimea de 20 - 30 ml astfel: 
▪ sistemul 1 - Q posibil captat = 5,2 l/s, 
▪ sistemul 2 - Q posibil captat = 7,2 l/s, 
▪ sistemul 3 - Q posibil captat = 3,06 l/s, 
- aductiune - 1756 ml, 



- inmagazinare  
▪ Dragugesti - rezervor V = 200 mc, 
▪ Deleni - rezervor V = 200 mc, 
▪ Bratila - rezervor V = 200 mc, 
▪ Helegiu - rezervor V = 100 mc, 
- distributie - 33260 ml 
Indicatori economici: 
- Valoare totala pentru rest de executat (actualizata) - 2584131 lei inclusiv TVA, 
 Art.2   Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va 
duce indeplinire prezenta hotarare prin biroul  de specialitate . 
 Art. 3 Prezenta hotarare se comunica: 
Institutia Prefectului judetului Bacau 
Primarul comunei Helegiu 
Compartiment financiar-contabil 
Compartiment dezvoltare, achizitii publice, investitii 
 
 

Presedinte de sedinta 
Bodea Constantin 

                                                                                 Contrasemenaza 
           Secretar comuna 

                                                                                   Jr.Mariana Spiridon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

 
HOTARARE 

Nr.17/14.03.2017 
privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor  tehnico - economici ai 

obiectivului de investitii “„Modernizare drum comunal DC 159, km 0+930 - 3+230, 
comuna Helegiu, judetul Bacau” 

 
 
Consiliul local Helegiu intrunit in sedinta extraordinara din 14.03.2017;; 
Avand in vedere: 
- Contractul de finantare inregistrat la MDRAPFE cu nr. 11704/25.08.2015 pentru 
obiectivul de investitii „Modernizare drum comunal DC 159, km 0+930 - 3+230, comuna 
Helegiu, judetul Bacau” 
-Prevederile art. 3, art. 8, art. 10 din  OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare locala, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale art. 13 din Normele Metodologice pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare locala aprobate prin Ordinul viceprim - ministrului, 
ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1851/2013, cu modificarile si 
completarile ulterioare  
- Prevederile art. 34 alin(2)44, al (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 
coroborat cu art. 36, al. (4), litera d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
precum si ale art. 291 din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal  ; 
- Prevederile art.291, lit. b din Legea 227/2015 Codul Fiscal 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.  649/30.01.2017, raportul 
compartimentului de specialitate nr. 650/30.01.2017 precum si rapoartele comisiilor de 
specialitate din cadrul consiliului local Helegiu nr.2100, 20101 si 2102 din 14.02.2017. 
In temeiul art.36(2) lit. b si alin (2) lit.d ,  45(1) din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala republicata;cu modificarile si compeltarile ulterioare 
 
      HOTARASTE 
 
Art.1 Se aproba valoarea actualizata a  indicatorilor  tehnico - economici ai obiectivului 
de investitii “„Modernizare drum comunal DC 159, km 0+930 - 3+230, comuna Helegiu, 
judetul Bacau ‘’dupa cum urmeaza: 
Indicatori economici; 
- Valoare totala initiala = 3.375.180 lei cu TVA, 
- Valoare rest de executat 2017 =  1.049.830 lei cu TVA,           
 din care 
- Constructii montaj valoare initiala = 2.880.960 lei cu TVA, 
- Constructii montaj rest de executat 2017 = 687.570 lei cu TVA. 
Indicatori tehnici;     
Lungime drum   L = 2300 m, 



Latime carosabil l =  5,5 m, 
Acostamente   = 2 x 0,75 m, 
Latime platforma = 7 m,  
Podete dalate la drumuri laterale, Podete tubulare θ = 1000 mm, Podete casetate tip 
C2, 
Sistem rutier propus - 4 cm BAPC 16; 6 cm BADPC 25, 12 cm piatra sparta, 15 (20) cm 
balast-  
Art.2   Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce 
indeplinire prezenta hotarare prin biroul  de specialitate . 
 Art. 3 Prezenta hotarare se comunica: 
Institutia Prefectului judetului Bacau 
Primarul comunei Helegiu 
Compartiment financiar-contabil 
Compartiment dezvoltare, achizitii publice, investitii 
Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 
 
 

Presedinte de sedinta 
Bodea Constantin 

                                                                                 Contrasemenaza 
           Secretar comuna 

                                                                                   Jr.Mariana Spiridon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
 

HOTARARE 
Nr.18/14.03.2017 

privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor  tehnico - economici ai 
obiectivului de investitii “„Amenajare sistem rutier Ulita Sesului, localitatea 

Deleni, comuna Helegiu” 
 
 
Consiliul local Helegiu intrunit in sedinta extraordinara din data de 14.03.2017; 
Avand in vedere: 
- Contractul de proiectare si executie lucrari nr. 2658/30.03.2016, pentru obiectivul de 
investitii „Amenajare sistem rutier Ulita Sesului, localitatea Deleni, comuna Helegiu”. 
- Prevederile H.G .nr. 28 din 09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii, 
-  Prevederile art. 291, lit b din Legea 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 44, al (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 
coroborat cu art. 36, al. (4), litera d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
precum si ale art. 291 din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal  ; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.  651/30.01.2017, raportul 
compartimentului de specialitate nr. 652/30.01.2017 precum si rapoartele comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr .2104, 2105 si 2106 din 14.03.2017. 
In temeiul art.36(2) lit. b si alin (2) lit.d ,  45(1) din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala republicata;cu modificarile si compeltarile ulterioare 
 
      HOTARASTE 
 
Art.1 Se aproba valoarea actualizata a  indicatorilor  tehnico - economici ai obiectivului 
de investitii ‘’Amenajare sistem rutier Ulita Sesului, localitatea Deleni, comuna Helegiu” 
dupa cum urmeaza: 
Indicatori economici; 
- Valoare totala rest de executat = 115424,05 lei cu TVA              
 din care 
- Constructii  montaj rest de executat = 115424,05 lei cu TVA   
Indicatori tehnici;   
Lungime drum   L = 450 m, 
Latime carosabil l =  4 m, 
Acostamente   = 2 x 0,50 m, 
Latime platforma = 5 m,  



Podete dalate la drumuri laterale, Podete tubulare θ = 1000 mm, Podete casetate tip 
C2, Rigola betonata, 
Sistem rutier propus - 4 cm BAPC 16; 6 cm BADPC 20, 12 cm piatra sparta, 20 cm 
balast. 
Art.2   Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce 
indeplinire prezenta hotarare prin biroul  de specialitate . 
 Art. 3 Prezenta hotarare se comunica: 
Institutia Prefectului judetului Bacau 
Primarul comunei Helegiu 
Compartiment financiar-contabil 
Compartiment dezvoltare, achizitii publice, investitii 
Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 

 
 

Presedinte de sedinta 
Bodea Constantin 

                                                                                 Contrasemenaza 
           Secretar comuna 

                                                                                   Jr.Mariana Spiridon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
 

HOTARARE 
Nr. 19/14.03.2017 

privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor  tehnico - economici ai 
obiectivului de investitii “„Restabilirea circulatiei si indepartarea efectelor 
calamitatilor produse de fenomenele meteorologice deosebite pe teritoriul 
comunei Helegiu, in zona DC 159, sat Dragugesti, comuna Helegiu, judetul 

Bacau” 
 

 
Consiliul local Helegiu intrunit in sedinta extraordinara din 14.02.2017; 
Avand in vedere: 
- Contractul de executie lucrari nr. 8591/13.10.2016, pentru obiectivul de investitii 
„Restabilirea circulatiei si indepartarea efectelor calamitatilor produse de fenomenele 
meteorologice deosebite pe teritoriul comunei Helegiu, in zona DC 159, sat Dragugesti, 
comuna Helegiu, judetul Bacau”. 
- Prevederile HG nr. 28 din 09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii, 
- Prevederile art. 291 , lit b din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 44, al (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 
coroborat cu art. 36, al. (4), litera d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
precum si ale art. 291 din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal  ; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.  653/30.01.2017, raportul 
compartimentului de specialitate nr. 654/30.01.2017 precum si rapoartele comisiilor de 
specialitate din cadrul consiliului local Helegiu nr. 2107, 2108 si 2109 din 14.03.2017. 
In temeiul art.36(2) lit. b si alin (2) lit.d ,  45(1) din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala republicata;cu modificarile si compeltarile ulterioare 
 
      HOTARASTE 
 
Art.1 Se aproba valoarea actualizata a  indicatorilor  tehnico - economici ai obiectivului 
de investitii „Restabilirea circulatiei si indepartarea efectelor calamitatilor produse de 
fenomenele meteorologice deosebite pe teritoriul comunei Helegiu, in zona DC 159, sat 
Dragugesti, comuna Helegiu, judetul Bacau” ’dupa cum urmeaza: 
Indicatori economici; 
- Valoare totala initiala = 664812 lei cu TVA, Valoare rest de executat 2017 = 288190 
lei cu TVA,              
 din care 



- Constructii montaj valoare initiala = 528000 lei cu TVA, Constructii montaj rest de 
executat = 217200 lei cu TVA.     
Indicatori tehnici: 
Aparare de mal gabioane - dreapta DC 159 
Nr. 
crt. 

Pozitie amplasament Lungime 
 

H. taluz 
 

H. elevatie 
 

1. km 1 + 200 km 1 + 260 60 ml 4 ml 4 ml 
2. km 1 + 340 km 1 + 460 120 ml 5 ml 4 ml 
3. km 1 + 460 km 1 + 530 70 ml 3 ml 2 ml 
4. km 1 + 530 km 1 + 600 70 ml 2 ml 1 ml 
5. km 1 + 680 km 1 + 800 120 ml 2 ml 1 ml 
 TOTAL  440 ml   
 
Art.2   Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce 
indeplinire prezenta hotarare prin biroul  de specialitate . 
 Art. 3 Prezenta hotarare se comunica: 
Institutia Prefectului judetului Bacau 
Primarul comunei Helegiu 
Compartiment financiar-contabil 
Compartiment dezvoltare, achizitii publice, investitii 
 
 

Presedinte de sedinta 
Bodea Constantin 

                                                                                 Contrasemenaza 
           Secretar comuna 

                                                                                   Jr.Mariana Spiridon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

 HOTARARE 
Nr.20/14.03.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a  cheltuielilor eligibile și 
neeligibile aferente investiției "Reabilitarea si modernizarea sistemului de  

iluminat public in comuna HELEGIU, judeţul Bacău” 
 
Consiliul local Helegiu intrunit in sedinta extraordinara din 14.02.2017; 
Avand in vedere: 
- OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei 
publice, nr. 1.851/2013, Ordinul nr. 947/2015 privind modificarea şi completarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
-Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările 
ulterioare; 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr.  1944/09.03.2017, județul 
Bacau prin care propune aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferent investiției 
"Reabilitarea si modernizarea sistemului de  iluminat public in comuna Helegiu, judeţul 
Bacău” si Raportul nr.1945/09.03.2017, intocmit de compartinetul de specialitate. 
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 
acesteia; 
- Avizele si raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr 2111, 2112 
si 2113 din 14.03.2017; 
- Devizul general intocmit de Proiectant general – TERMO-STAR CONSTRUCT SRL si 
Proiectant de specialitate – ETWO DIRECT SRL; 
- Programul PNDL al MDRAP; 

În temeiul art. 46, aliniat (1), art. 36 alin (4) lit. d) si e) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata cu modificarile și completările ulterioare 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se aproba devizul general al proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemului 
de  iluminat public in comuna Helegiu, judeţul Bacău” in suma totala de 522.173,07 lei, 
inclusiv T.V.A. 

Art. 2.  Se aprobă valoarea totala a investitiei de 522.173,07 lei, inclusiv T.V.A., din care: 
Buget de stat: 503.358,22 lei  inclusiv T.V.A. 19%; 
Buget local:  18.814,85 lei  inclusiv T.V.A. 19%, 
Art. 3.Proiectul "Reabilitarea si modernizarea sistemului de  iluminat public in comuna 
HELEGIU, judeţul Bacău” se va depune spre finantare la MDRAPFE prin Programul 
National de Dezvoltare Locala 2017 etapa a II – a. 



Art. 4. Se aproba cofinantarea din bugetul local in suma totala de 18.814,85 lei, inclusiv 
TVA. 
Art.5  Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce 
indeplinire prezenta hotarare prin biroul  de specialitate . 
Art. 6  Prezenta hotarare se comunica: 
Institutia Prefectului judetului Bacau 
Primarul comunei Helegiu 
Compartiment financiar-contabil 
Compartiment dezvoltare, achizitii publice, investitii 
 

Presedinte de sedinta 
Bodea Constantin 

                                                                                 Contrasemenaza 
           Secretar comuna 

                                                                                      Jr.Mariana Spiridon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
 HOTARARE 

Nr.21/14.03.2017 
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a  cheltuielilor eligibile și 

neeligibile aferente investiției „Modernizare dispensar medical sat Bratila” 
 
 
Consiliul local Helegiu intrunit in sedinta extraordinara din 14.02.2017; 
Avand in vedere: 
OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate 
prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, 
nr. 1.851/2013, Ordinul nr. 947/2015 privind modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor  
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările 
ulterioare; 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr.  1946/09.03.2017, județul 
Bacau prin care propune aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferent investiției " 
Modernizare dispensar medical sat Bratila” si Raportul nr.1947/09.03.2017, intocmit de 
comparimentul de specialitate precum si avizul comisiilor despecialitate din cadrul 
Consiliului local Helegiu nr.2113, 2114 si 2115 din 14.03.2017; 
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 
acesteia; 
- Avizele si raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
- Devizul general intocmit de Proiectant- LEF PROIECT SRL BACAU; 
- Programul PNDL al MDRAP; 
În temeiul art. 46, aliniat (1), art. 36 alin (4) lit. d) si e) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata cu modificarile și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

 Art. 1. Se aproba devizul general al proiectului " Modernizare dispensar medical sat 
Bratila” in suma totala de 550.799 lei, inclusiv T.V.A. 
Art. 2.  Se aprobă valoarea totala a investitiei de 550.799   lei, inclusiv T.V.A., din care: 
Buget de stat:  473.916 lei  inclusiv T.V.A. 19%; 
Buget local:             76.883 lei   inclusiv T.V.A. 19%, 
Art. 3 Proiectul” Modernizare dispensar medical sat Bratila " se va depune spre 
finantare la MDRAPFE prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017 etapa a II – 
a. 
Art. 4. Se aproba cofinantarea din bugetul local in suma totala de 76.883 lei inclusiv 
TVA. 
Art.5  Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce 
indeplinire prezenta hotarare prin biroul  de specialitate . 



 Art. 6  Prezenta hotarare se comunica: 
Institutia Prefectului judetului Bacau 
Primarul comunei Helegiu 
Compartiment financiar-contabil 
Compartiment dezvoltare, achizitii publice, investitii 
 
 

Presedinte de sedinta 
Bodea Constantin 

                                                                                 Contrasemenaza 
           Secretar comuna 

                                                                                   Jr.Mariana Spiridon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Nr.22/14.03.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a  cheltuielilor eligibile și 
neeligibile aferente investiției „Modernizare dispensar medical sat Helegiu” 

 
 
 
Consiliul local Helegiu intrunit in sedinta extraordinara din 14.02.2017; 
Avand in vedere: 
OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate 
prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, 
nr. 1.851/2013, Ordinul nr. 947/2015 privind modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor  
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările 
ulterioare; 
- Expunerea de motive a Primarului comunei HELEGIU nr.  1948/09.03.2017, 
județul Bacau prin care propune aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferent 
investiției " Modernizare dispensar medical sat Helegiu” si Raportul nr.1949/09.03.2017, 
intocmit de compartimentul de specialitate; 
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 
acesteia; 
- Avizele si raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
- Devizul general intocmit de Proiectant - LEF PROIECT SRL BACAU; 
- Programul PNDL al MDRAP; 
În temeiul art. 46, aliniat (1), art. 36 alin (4) lit. d) si e) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata cu modificarile și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

             Art. 1. Se aproba devizul general al proiectului " Modernizare dispensar medical 
sat Helegiu” in suma totala de 1.040.591 lei, inclusiv T.V.A. 
Art. 2.  Se aprobă valoarea totala a investitiei de 1.040.591  lei, inclusiv T.V.A., din care: 
Buget de stat:  908.607 lei  inclusiv T.V.A. 19%; 
Buget local:  131.984 lei   inclusiv T.V.A. 19%, 
    Art. 3. Proiectul” Modernizare dispensar medical sat Helegiu " se va depune spre 
finantare la MDRAPFE prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017 etapa a II – 
a. 
    Art. 4.  Se aproba cofinantarea din bugetul local in suma totala de 131.984  lei 
inclusiv TVA. 



 Art.5  Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va 
duce indeplinire prezenta hotarare prin biroul  de specialitate . 
  Art. 6  Prezenta hotarare se comunica: 
Institutia Prefectului judetului Bacau 
Primarul comunei Helegiu 
Compartiment financiar-contabil 
Compartiment dezvoltare, achizitii publice, investitii 

 
Presedinte de sedinta 

Bodea Constantin 
                                                                                 Contrasemenaza 

           Secretar comuna 
                                                                                   Jr.Mariana Spiridon 

 

 


