
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Privind incetarea de drept,  prin demisie,  a mandatului de consilier local a domnului  
                                    Mican Florin ales pe listele Partidului National Liberal 

  
Consiliul local al comunei Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara;  
Avand in vedere:  
În conformitate cu prevederile art. 9, alin (2) lit. a) şi alin. (3), art. 10 şi art. 12 din Legea nr. 
393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulteri 
In baza prevederilor art. 96 alin. (9) din Legea 67/2004, pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  In baza expunerii de motive, intocmita de Primarul municipiului 6480/21.08.2015  
Având în vedere Referatul nr.6481/21.08.2015intocmit de secretarul comunei precum si raportul 
comisie juridice nr.6564/25.08.2015; 
Având în vedere demisia prezentată de domnul  Mican Florin, inregistrată la Consiliul  Local al 
comunei Helegiu sub nr. 6455/20.08.2015;  
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 
  

HOTARASTE 
  
Art.1 Se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Mican Florin, ca urmare 
a demisiei acestuia. 
Art.2  Locul ocupat de domnul  Mican Florin in cadrul Consiliului Local al comunei Helegiu se 
declară vacant, el urmand a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului  National Liberal. 
Art. 3   Prezenta Hotarare se comunica catre: 

 Instituţiei Prefectului judeţului Bacau; 
 Primarului comunei Helegiu; 
 Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul 

Consiliului local al comunei Helegiu; 
 Domnului  Mican Florin; 

 
   

Presedinte de sedinta, 
      Stanciu Elena 

                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                      Secretar  comuna, 

                                                                                               Mariana Spiridon 
 
 
Nr. 25 
Data 26.08.2015 
Hotararea a fost adoptata cu 13  voturi ”pentru’’ ,0  voturi impotriva, 0  voturi abtineri din totalul de 15 
consilieri in functie  din care 13  prezenti la sedinta 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Pirjol Neculai,   supleant ales pe 

listele Partidului National Liberal 
                                           
        Consiliul Local al Comunei Helegiu, judetul Bacu;  
       Examinând raportul comisiei  de validare din 26.08.2015  prin care  se propune  validarea  
mandatului de consilier local al domnului Pirjol Neculai,   supleant ales pe listele Partidului National 
Liberal ;  
  Avand in vedere :Expunererea de motive a primarului comunei Helegiu Nr. 6482/21.08.2015 
raportul nr. Nr. 6483/21.08.2015 intocmit de secretarul comunei Helegiu, Procesul verbal de 
constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 10.06. 2012 in comuna Helegiu,  precum şi 
adresa Partidului National LIberal. 99/24.08.2015 inregistrata la primaria comunei Helegiu sub nr. 
6556/24/08/2015,  
         Vazand prevederile art.36, alin.1, din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata;  
          In conformitate cu prevederile:  
- art.9, alin.2, lit.a  si lit.h^1, art.10 si art.12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul  
aleşilor locali, modificata si completata ulterior  
- Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Comunei Helegiu;  
         In temeiul prevederilor art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica  
locala, republicata ;  

HOTARASTE: 
 

     Art. 1 (1) Validează mandatul de consilier local in cadrul Consiliul local Helegiu al domnului Pirjol 
Neculai,   supleant ales pe listele Partidului National Liberal ,ales în cadrul alegerilor locale 
desfăşurate la 11 iunie 2012. 
(2) Prin modificarea Hotărârii Consiliului local Helegiu nr. 33/20.06.2012 privind organizarea 
comisiilor de specialitate, domnul Consilier local – Pirjol Neculai , va activa,după depunerea 
jurământului, – Comisia juridica, pentru administratie publica locala, amenajarea teritoriului, 
pastrarea linistii publice ,servicii publice,  a drepturilor , libertatilor cetatenesti si protectia mediului  
Art. 2   Prezenta Hotarare se comunica catre: 

 Instituţiei Prefectului judeţului Bacau; 
 Primarului comunei Helegiu; 
 Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul 

Consiliului local al comunei Helegiu; 
 Domnului  Mican Florin; 

 
   

Presedinte de sedinta, 
      Stanciu Elena 

                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                      Secretar  comuna, 

                                                                                               Mariana Spiridon 
Nr. 26 
Data 26.08.2015 
Hotararea a fost adoptata cu 13  voturi ”pentru’’ ,0  voturi impotriva, 0  voturi abtineri din totalul de 
15 consilieri in functie  din care 13  prezenti la sedinta 



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   
         Avand in vedere:  
Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu inregistrata sub nr. 664226.08.2015, 
raportul  biroului Financiar Contabilitate, Taxe si Impozite,  Recuperare Creante inregistrat 
sub nr.6641/26.08.2015  precum si avizele comisiilor de specialiate din cadrul Consiliului 
local Helegiu nr.6602,6603 si 6604 din 26.08.2015 . 
        Vazand: 
- Prevederile Legii nr.186/30.12.2014 a bugetului de stat pe anul 2015; 
- Ordonanta nr 20/31.07.2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015; 
- Adresa nr. 2222/10.08.2015 emisa de Administratia Judeteana a Finantelor Publice 
Bacau, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 – sume pentru echilibrare in 
valoare de 508 mii lei  
- Adresa nr .2243/14.08.2015 emisa de Administratia Judeteana a Finantelor Publice 
Bacau  privind influentele la sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate – invatamant – hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in 
valoare de 141 mii lei 
- Adresa nr. 2244/14.08.2015 emisa de Administratia Judeteana a Finantelor Publice 
Bacau prin care se suplimenteaza plafonul cheltuielilor de personal cu suma de 185 mii lei  
- In conformitate cu prevederile art 30 si art 33 al legii 273/2006 privind finantele publice 
locale cu modificarile si completarile ulterioare 
- Adresa nr. 12333/26.08.2015,  emisa de Consiliul Judetean Bacau privind repartizarea 
sumei de 37 mii lei din TVA pentru drumuri comunale.  
In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala 
republicata;cu modificarile si compeltarile ulterioare 

 
HOTARASTE : 

 
Art.1. Se aproba majorarea plafonului de salarii de la 2766 mii lei la 2951 mii lei  cu suma 
de 185 mii lei 
 Art.2. Se aprobă  rectificarea bugetul local al comunei Helegiu cu suma de  1186  mii lei 
astfel: 

 Cap  51.01.03 – autoritati publice – titlu 10 salarii                                  46,2 mii lei 
 Cap  54.02.05 – fond de rezerva – titlu 50 fond rezerva                        -55    mii lei 
 Cap  56.02.07 – transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala 
pentru persoanele cu handicap – titlu 51   transferuri curente                 12,5 mii lei 
 Cap 61.02 – ordine publica si sig nationala – titlu 10 salarii                    -8,6  mii lei 
 Cap 61.02.05 – protectie civila- titlu 56  finantarea nationala               420     mii lei 
 Cap 61,02 – invatamant – titlu 10 salarii                                               141     mii lei 
 Cap 65.02 – invatamant – titlu 20 bunuri si servicii                                 10     mii lei 



 Cap 67.02.05 – cultura – titlu 10 salarii                                                     0,8  mii lei 
 Cap 67.02.05 – cultura – titlu 20  bunuri si servicii                                  10     mii lei 
 Cap 68.02.05 – asistenta sociala – titlu 10 salarii                                  -11     mii lei 
 Cap 68.02.05 – asistenta sociala – titlu 57 ajutoare sociale                   11     mii lei 
 Cap 70.02.05 – alimentare cu apa – titlu 10 salarii                                   8,3  mii lei 
 Cap 70.02.06 – iluminat public titlu 20 bunuri si servicii                          10     mii lei 
 Cap 74.02.05 – salubritate – titlu 10 salarii                                               8,3  mii lei 
 Cap 74.02.05 – salubritate - titlu 20 bunuri si servicii                                8     mii lei 
 Cap 74.02.06 – canalizare -  titlu 20  bunuri si servicii                            12     mii lei 
Cap 84.02.03 – drumuri si poduri - titlu 20 bunuri si servicii                     62,5   mii lei 

      Cap 84.02.03 – drumuri si poduri – titlu 71 constructii                            500      mii lei 
 
Art .3. Se aproba utilizarea din excedentul bugetar de la inchiderea exercitiului bugetar al 
anului 2014 a sumei de 500 mii lei pentru finantarea sectiunii dezvoltare. Excedentul total 
utilizat fiind de 1623,86 mii lei 
Art .4  Bugetul local va cuprinde la partea de venituri suma de 6759,88 mii lei iar la 
cheltuieli suma de 8420,74 mii lei cu un deficit de 1623,86 mii lei 
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 
 

Presedinte de sedinta, 
      Stanciu Elena 

                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                       Secretar  comuna, 

                                                                                             Mariana Spiridon 
 
 
 
 
Nr. 27 
Data 26.08.2015 
Hotararea a fost adoptata cu 14  voturi ”pentru’’ ,0  voturi impotriva, 0  voturi abtineri din totalul de 15 
consilieri in functie  din care 14 prezenti la sedinta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
privind aprobarea la plata a sumei de 8836 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli 

transport  personal didactic pentru  luna mai şi iunie 2015 
 

 
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara ; 
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.  18/11.06.2015 prin  
care aproba drepturile banesti  aferente personalului didactic reprezentand cheltuieli de deplasare  
pentru  luna mai 2015 şi Hotararea Consiliului de Administratie a Scolii cu calsele I-VIII Helegiu nr.  
19/03.07.2015 prin  care aproba drepturile banesti  aferente personalului didactic reprezentand 
cheltuieli de deplasare  pentru  luna iunie 2015 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 5959/04.08.2015,  
raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.  5958/4.08.2015 precum si raportele 
comisilor de specialitate din cardrul Consiliului local Helegiu nr.6611.6612 si 6613 din 25.08.2015. 
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 8836 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli transport  personal 
didactic pentru  luna mai şi iunie 2015. 
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,Recuperare Creanta, Scoala Helegiu 

 
 

Presedinte de sedinta, 
      Stanciu Elena 

                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                      Secretar  comuna, 

                                                                                               Mariana Spiridon 
 
 
Nr. 28 
Data 26.08.2015 

Hotararea a fost adoptata cu 14  voturi ”pentru’’ ,0  voturi impotriva, 0  voturi abtineri din 
totalul de 15 consilieri in functie  din care 14 prezenti la sedinta 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
privind concesionarea spatiului in suprafata de de 39.44 mp. aflat in incinta dispensarului  
uman din satul Helegiu, comuna Helegiu  cu destinatia de cabinet medical 

 
 
Consiliul local al comunei Helegiu ,judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara;  
-  Având în vedere: 
- Cererea nr. 5869/31.07.2015 depusa de catre Dr. Pantiru Elena prin care se solicita 
concesionarea  spatiului in suprafata de de 39.44 mp cu destinatia de cabinet medical, aflat in 
incinta dispensarului  din satul Helegiu, comuna Helegiu  în care urmeaza sa  isi desfasoara 
activitatea potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 884/ 3 iulie 2004 ;  
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia;  
 - Prevederile art. 36, alin (2), lit. C si d  din Legea nr. 215/2001 – republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare, privind administraţia publică locală şi O.G. 884/2004 privind concesionarea 
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.5960/04.08.2015, Raportul de specialitate 
nr. Nr. 5961/04.08.2015 al compartimentului Dezvoltare, Achizitii publice, Investitiiprecum si avizele 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiunr.6605,6606 si6607 din 25.08.2015; 
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “c” şi “d”, ale alin. (6) lit. “a” pct. 3, alin. (9) precum şi ale art. 
45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare  

 

HOTARASTE 
 

Art. 1   Se aprobă concesionarea pe o perioada de 15 ani a spatiului in suprafata de de 39.44 mp, 
aflat in incinta dispensarului  din satul Helegiu, comuna Helegiu  cu destinatia de cabinet medical 
Art. 2  Concesionarea se face prin atribuire directa, modelul contractului de concesiune fiind 
prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  
Art.3.Se aprobă redevenţa de 4 euro/mp/an pentru spaţiiului concesionat cabinetului medical  CM 
Pantaru Elena. 
Art 4 Primarul comunei Helegiu, judetul Bacau este împuternicit să semneze contractele de 
concesiune .  
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului Judeţului Bacau, Primarului comunei 
Helegiu, compartimentului Dezvoltare, Achizitii publice, Investitii;Biroului Financiar-Contabilitate, 
Taxe si Impozite, Recuperari Creante . 
   

 
Presedinte de sedinta, 
      Stanciu Elena 

                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                       Secretar  comuna, 

                                                                                             Mariana Spiridon 
Nr. 29 
Data 26.08.2015 

Hotararea a fost adoptata cu 14  voturi ”pentru’’ ,0  voturi impotriva, 0  voturi abtineri din 
totalul de 15 consilieri in functie  din care 14 prezenti la sedinta 



 
ROMANIA 
JUDETUL BACAU       Anexa nr. 1 la Hotararea  
CONSILIUL LOCAL HELEGIU                                                                nr.29  /26.08.2015 

CONTRACT DE CONCESIUNE 
Încheiat astăzi, _________2015 

1.Părţile contractante 

1.1. COMUNA HELEGIU, str.Principala nr. 1, comuna Helegiu, judetul Bacau,  reprezentat 
prin  Primar Mihaela Badic, în calitate de concedent, 

şi 1.2. CM _________,reprezentat de  medic de familie, în calitate de 
concesionar_____________________________________________________________________
_______________________, 

au convenit să încheie prezentul contract de concesiune, ce urmeaza a fi aprobat de 
Consiliul local al comunei Helegiu; 
2.Obiectul contractului de concesiune 
2.1.Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea spaţiului (bunul imobil) în care 
funcţionează cabinetele medicale de medicină de familie, situate in comuna Helegiu, sat Helegiu, in 
suprafata totale de 39,44 mp. conform schiţei spaţiului, care va constitui anexa nr.1 la contractul de 
concesiune. 
2.2.Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe bază de proces-verbal care se va 
încheia până la data de .......................... , care va constitui anexa nr. 2 la contractul de concesiune. 
2.3.În cazul în care spaţiul este concesionat de către 2 titulari de cabinet medical (care îl folosesc 
în regim de tură-contratură), aceştia vor anexa la prezentul contract de concesiune acordul lor de 
voinţă privind împărţirea timpului de folosinţă a spaţiului. 
2.4.Este interzisă subconcesionarea în tot sau în parte, unei terţe persoane, a spaţiului care face 
obiectul prezentului contract de concesiune. 
3.Termenul 
3.1.Durata concesiunii este de 15 ani, începând cu data de _________ 
3.2.Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din 
durata sa iniţială, astfel încât durata întregului contract să nu depăşească    49 de ani. 
4.Redevenţa 
4.1.Redevenţa este de 4 euro/m2/an şi se plăteşte în lei la cursul de referinţă din ziua plăţii. 
4.2.Plata redevenţei se face prin conturile: 
- contul concedentului nr.R029TREZ06221300205, , deschis la Trezoreria Onesti   contul 
concesionarului nr. ________________________, deschis la ________________________ 
4.3. Plata redevenţei se va face  trimestrial . 
4.4.Neplata redevenţei în termenul prevăzut la pct. 4.3 dă dreptul concedentului să pretindă 
penalităţi în cuantum de 0,25% din valoarea acesteia pe zi de întârziere. 
4.5.Neplata redevenţei pentru o perioadă de un an duce la rezilierea contractului. 
5.Drepturile părţilor 
5.1.Drepturile concesionarului 
5.1.1.Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunul 
imobil care face obiectul prezentului contract de concesiune. 
5.2.Drepturile concedentului 
5.2.1.Concedentul are dreptul să inspecteze bunul imobil concesionat, să verifice stadiul de 
realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea 
activităţii sau serviciului public, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. 

concesiune/Act%20adiţional%20concesionare%20cabinete%20medici%20familie.doc####
concesiune/Act%20adiţional%20concesionare%20cabinete%20medici%20familie.doc####
concesiune/Act%20adiţional%20concesionare%20cabinete%20medici%20familie.doc####


5.2.2.Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în următoarele 
condiţii: 
6.Obligaţiile părţilor 
6.1.Obligaţiile concesionarului 
6.1.1.Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de 
permanenţă a bunului imobil care face obiectul concesiunii. 
6.1.2.Concesionarul este obligat să plătească redevenţa. 
6.1.3.Concesionarul are obligaţia de a restitui bunul concesionat, după expirarea contractului de 
concesiune, în deplina proprietate, liber de orice sarcină, inclusiv investiţiile realizate, cel puţin în 
condiţiile în care a fost preluat, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea daunelor produse. 
6.1.4.Concesionarul poate investi în bunul imobil concesionat sau poate realiza lucrări de 
modernizare a acestuia numai cu acordul concedentului. 
6.1.5.În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune concesionarul este 
obligat să depună, cu titlu de garanţie, o sumă de echivalentul în lei a unei redevenţe, reprezentând 
o cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţa pentru primul an de activitate. 
6.1.6.La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, 
excluzând forţa majoră şi cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea prestării 
activităţii sau serviciului public, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către 
concedent. 
6.1.7.În cazul în care concesionarul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de 
natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii sau serviciului public, va notifica de îndată 
acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţ ii 
activităţii sau serviciului public. 
6.1.8.Concesionarul are obligaţia de a onora anumite solicitări ale Ministerului Sănătăţii, specifice 
sistemului sanitar (efectuare de gărzi, acordare de asistenţă medicală de specialitate anumitor 
categorii de pacienţi etc), care vor fi reglementate prin ordin al ministrului sănătăţii. 
6.2.Obligaţiile concedentului 
6.2.1.Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din 
prezentul contract de concesiune. 
6.2.2.Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară 
de cazurile prevăzute expres de lege şi de prezentul contract. 
6.2.3.Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să 
aducă atingere drepturilor concesionarului, dacă are cunoştinţă despre aceasta. 
7.Modificarea contractului 
7.1.Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de 
concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul 
naţional sau local, după caz. 
7.2.1.În cazul în care modificarea unilaterală a contractului de concesiune îi aduce un prejudiciu, 
concesionarul are dreptul să primească în mod prompt o despăgubire adecvată şi efectivă. 
7.2.2.În caz de dezacord între concedent şi concesionar cu privire la valoarea despăgubirii, aceasta 
va fi stabilită de instanţa judecătorească competentă. 
7.2.3.Dezacordul dintre concedent şi concesionar cu privire la despăgubiri nu poate să constituie 
un temei pentru concesionar care să conducă la sustragerea de la obligaţiile sale contractuale. 

8.Încetarea contractului de concesiune 
8.1.Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii: 
a)la expirarea duratei stabilite în prezentul contract, dacă părţile nu convin în scris prelungirea 
acestuia, în condiţiile legii, precum şi în cazul art.5, alin.(2) al H.G.884/2004. 
b)în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către 
concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; 
c)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere unilaterală de 
către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; 



d)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea unilaterală a 
contractului de către concesionar, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului; 
e)la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii 
obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; 
f)schimbarea destinaţiei spaţiilor după concesionare atrage rezilierea de drept a contractului de 
concesiune; 
g)concesionarul poate denunţa unilateral contractul de concesiune pentru motive personale, 
notificând concedentul cu 60 de zile înainte de data denunţării; 
h)în cazul în care titularul cabinetului medical nu mai desfăşoară activitate medicală. 
9.Răspunderea contractuală 
9.1.Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de 
concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. 
10.Forţa majoră 
10.1.Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de 
executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza 
prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, astfel cum este definită în lege. 
10.2.Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 24 de ore 
de la producerea evenimentului, şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 
10.3.Dacă în termen de 24 de ore de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au 
dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fără ca vreuna 
dintre ele să pretindă daune-interese. 
11.Notificări 
11.1.În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte 
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul contract de 
concesiune. 
11.2.În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de 
oficiul poştal primitor pe această confirmare. 
11.3.Dacă notificarea se trimite prin telex sau prin fax, ea se consideră primită în prima zi 
lucrătoare după cea în care a fost expediată. 
11.4.Notificările verbale nu se iau în considerare. 
12.Litigii 
12.1.În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse 
spre soluţionare instanţei competente. 

13.Clauze finale 
13.1.Orice modificare a prezentului contract de concesiune se face numai prin act adiţional semnat 
de ambele părţi contractante. 
13.2.Prezentul contract de concesiune, împreună cu anexele 1 şi 2, care fac parte integrantă din 
cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, 
anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
13.3.Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în 2 (doua) exemplare,  astăzi__________. 
 
 
                     CONCENDENT,     CONCESIONAR 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
 JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Privind majorarea salariala  in procent de 12 %  a angajatilor din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Helegiu si structurilor fara personalitate juridica sin cadrul Consiliului local 

Helegiu 
 

Consiliul local Helegiu , Judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara; 
          Avand în vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr. 5687/23.07.2015, 
-  Raportul Biroului Financiar-Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante inregistrat sub 
numarul . 6391/19.08.2015 prin care se constată incadrarea  cheltuielilor de personal în limita 
bugetului aprobat si  încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de 
personal repartizat conform prevederilor legale. precum si  avizele favorabile ale Comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 6608,6609,si 6610 din 25.08.2015;  

- Ținand cont de situaţia creată în momentul de faţă când o mare parte a personalului din aparatul 
de lucru al  primarului comunei Helegiu se află salarizate cu salariul minim pe economie indiferent 
de cunoştinţe, experienţă şi complexitatea muncii, fără a se respecta criteriile pe baza cărora se 
fundamentează ierarhia salariilor de bază stabilite prin art. 5 din Legea nr. 284/2010;  
- In baza prevederilor art.1 alineat (5²) şi (5³) din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 71/2015 cu modificările şi completările aduse prin O.U.G. nr. 
27/2015;  
          In temeiul prevederilor art. 45. (1)   din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
                                                                  HOTARASTE: 
          Art.1. (1) Personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Helegiu si structurile 
fara personalitate juridica din subrodinea Consiliului local Helegiu  beneficiaza incepand cu data de 
1 august anul 2015 de o creştere salarială de 12% calculată asupra salariului de bază acordat 
incepand cu data de 1 iulie 2015, precum şi asupra sporurilor, indemnizaţiilor şi celorlalte elemente 
ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază.  
          (2) Creşterile salariale prevăzute la alin. (1) se stabilesc şi se acordă funcţionarilor publici şi 
personalului contractual cu încadrarea în cheltuielile de personal cuprinse în bugetul aprobat şi în 
limita plafonului cheltuielilor de personal repartizat conform prevederilor legale.  
          Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:  
           -Instituţiei Prefectuluii - judeţul Bacau 
           - Primarului comunei Helegiu 
          - Birou Financiar –Contabilitate, Taxe si Impozite,  Recuperare Creante 
  

Presedinte de sedinta, 
          Stanciu Elena 

                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                      Secretar  comuna, 

                                                                                             Mariana Spiridon 
Nr. 30 
Data 26.08.2015 
Hotararea a fost adoptata cu 14  voturi ”pentru’’ ,0  voturi impotriva, 0  voturi abtineri din totalul de 15 
consilieri in functie  din care 14 prezenti la sedinta 
 



 
 
 
 
 


