
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. Nr 10499/03.12.2015 
,raportul Biroului Financiar Contabilitate Taxe Si Impozite,Recuperare Creante inregistrat sub nr. 
Nr. Nr. 10500/03.12.2015 precum si avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Helegiu  nr.11223,11224 si 11225 din 16.12 2015; 
- Adresa nr 17570/23.11.2015 emisa de Consiliui Judetean Bacau prin care ni s-au transmis 
influente la Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru drumuri comunale in valoare de 
107 mii lei si Sume defalcate din TVA pentru echilibrare in valaore de 113 mii lei: 
- Actul aditional nr 9595/09.11.2015 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si  Administratiei 
Publice , prin care transferul sumelor  se va face pe baza cheltuielilor care se finanteaza prin 
program 
- Hotararea Consiliului Judetean Bacau privind aprobarea unor masuri aferente drepturilor de 
alocatie zilnica  de hrana , la rechizite scolare, la imbracaminte si incaltaminte de care beneficiaza 
copii cu cerinte educationale speciale s-a incasat suma de 1063 lei. 
- Adresa nr. 3656/11.12.2015 emisa de DJFP Bacau prin care ni se repartizeaza sume defalcate 
din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea acivitatilor descentralizate invatamant in suma de 
127 mii lei 
- Prevederile OUG 70/2011 privind  
   Vazand : 
-Prevederile Llegii nr 186/2014 a bugetului de stat pe 2015; 
-OUG 41/30.09.2015 privind reglementarea unor masuri bugetare; 
- Contractul de finantare nr.11704/25.08.2015 pentru programul national de dezvoltare locala in 
valore de 243764 lei 
- 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 682,2 mii mii lei astfel  
bugetul va cuprinde: 

La venituri 
                                     
                Cap  11.02.02 – sume defalcate din taxa pe valoare adaugata            127,0  mii lei 
                Cap  11.02.05 – sume defalcate din TVA pentru drumuri                     107,0  mii lei 
                Cap  11.02.06 – sume defalcate din TVA pentru echilibrare                113,0  mii lei 
                Cap  42.34.00 – Subventii pentru acordarea ajutoarelor de incalzire    84,1   mii lei 
                Cap  42.65.00 – Finantarea programului national                                150,0  mii lei 
                 Cap 43.02.30 – Subventii primite de la bugetul judetului                       1,1   mii lei 
        
  La cheltuieli 
                 Cap 61.02.03 – Ordine publica – titlu 20 bunuri si servicii                     30,0  mii lei 
                 Cap 61.02.05 – Protectie civila – titlu 20 bunuri si servicii                     10,0  mii lei 



                 Cap 65.02.04 – Invatamanti - titlu 10 salarii                                         127,0  mii lei 
                 Cap 65.02.04 – Invatamant – titlu 20 bunuri si servicii                            1,1  mii lei 
                 Cap 68.02.15 – Prevenirea excluderii sociale – titlu 57 ajut.  sociale  184,1  mii lei 
                 Cap 70.02.06 – Iluminat public – titlu 20 bunuri si servicii                     15,0  mii lei 
                 Cap 84.02.03 – Drumuri – titlu 20 bunuri si servicii                             107,0  mii lei 
                 Cap 84.02.03 – Drumuri – titlu 71 constructii                                       150,0 mii lei 
                 Cap 84.02.03 – Drumuri- titlu 56 finantarea nationala                           58,0 mii lei 
 
  

 
Art 2  La venituri bugetul va cuprinde suma de 8336,08 mii lei mii lei, iar la cheltuieli suma de 
9959,94 mii lei, cu un deficit bugetar de 1623,86 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 
                                           
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

Parjol Neculai 
         CONTRASEMENAZA   

                        Secretar comuna, 
                                                                                                             Mariana Spiridon  

 

 

 

 
Nr.44 
Data 17.12.2015 
Hotararea a fost adoptata cu 12  voturi ”pentru’’ ,nici un vot impotriva, nici o abtinere,  din totalul de 15 
consilieri in functie  din care 12 prezenti la sedinta 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 
 

HOTARARE 
privind aprobarea la plata a sumei de 9656 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli 

transport  personal didactic pentru  luna octombrie şi noiembrie 2015  
 
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara ; 
Avand in vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. Nr. 11105/11.12.2015, Raportul 
compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.  11106/11.12.2015 precum si avizele comisiilor 
de specilaitate din cadrul Consiliului Local Helegiu 11226,11227 si 11228 sin 16.12.2015; 
Vazand: 
-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.  5/11.11.2015 şi 
Hotararea  Consiliului de Administratie a Scolii cu calsele I-VIII Helegiu nr.  7/09.12.2015  prin  care 
aproba drepturile banesti  aferente personalului didactic reprezentand cheltuieli de deplasare  
pentru lunile octombrie şi noiembrie 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 9656 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli transport  personal 
didactic pentru  luna octombrie şi noiembrie 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 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Parjol Neculai 

         CONTRASEMENAZA   
                        Secretar comuna, 

                                                                                                             Mariana Spiridon  
 
Nr.45 
Data 17.12.2015 
Hotararea a fost adoptata cu 12  voturi ”pentru’’ ,nici un vot impotriva, nici o abtinere,  din totalul de 15 
consilieri in functie  din care 12 prezenti la sedinta 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Privind insusirea modificarilor  Intervenite in inventarul bunurilor apartinand domeniului 

public al comunei Helegiu, judet Bacau 
 
             Consiliul Local al comunei Helegiu,judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara ; 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helgiu Nr.10787/04.12.2015, raportul 
Compartimentului Tehnic, Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protectia Mediului nr. Nr. 
10788/04.12.2015  precum si avizele comisiilor de specialiate din cadrul Consiliului Local Heelgiu 
nr.11229,11230 si 11231din 16.12.2015; 
- Prevederile art.258-265 Noul Cod civil, prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea   publica 
si  ale Hotararii Guvernului nr.548/1999 – pentru aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor; 
             Dispozitia primarului nr.327/17.09.2015 pentru constituirea comisiei  pentru intocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei; 
        - Hotărârea Consiliului local Helegiu  nr. 20/17.12.1999 proivind insusuirea inventrului 
bunurilor ce apartine domeniului public al comunei Helegiu si atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 
1347/2001, anexa 39 privind atestarea domeniului public al judeţului, precum şi ale  municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Bacau      
   In temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.119, art.120, art.122, art.45 si art.115 lit.b din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 

HOTARASTE 
 
Art. 1 Se abroga pozitia 51 din inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei 
Helegiu, judetul Bacau , aprobat  prin Hotararea Consiliului Local Helegiu nr.20/17.12.1999. 
Art.3 Se completeaza inventratul bunurilor apartinand domeniului public al comunei Helegiu, judetul 
Bacau, astfel cum a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Helegiu nr.20/17.12.1999, cu 
pozitia 75,  conform anexei parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 4 Prezenta Hotaare va fi comunicata Prefectului judetului Bacau, Consiliului Judetean Bacau, 
Primarului comunei Helegiu si va fi adusa la cunostinta publica de secretarul comunei, in conditiile 
legii. 
. 
                                                     PRESEDINTE DE SEDINTA 
                                                                 Parjol Neculai 

         CONTRASEMENAZA   
                        Secretar comuna, 

                                                                                                             Mariana Spiridon  
 
 

 
 
Nr.46 
Data 17.12.2015 
Hotararea a fost adoptata cu 12  voturi ”pentru’’ ,nici un vot impotriva, nici o abtinere,  din totalul de 
15 consilieri in functie  din care 12 prezenti la sedinta



 

 
 ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU                                                                                                                

                                                                                                                                                                                        

Anexa     nr.1                                                                                                                                        

La HCL nr. 46 din 17.12.2015 

  

Radiere din lista Inventar bunuri  aparţinând domeniului public al comunei Helegiu 

Nr. 

crt. 

Cod de 

clasificare 

Denumirea bunului Elemente de 

identificare 

Anul 

dobândirii 

sau dării în 

folosinţă 

Valoarea 

de inventar  

    (lei) 

Situaţia juridică 

actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

51 1.6.2. Scoala cu clasele I - VIII 

Bratila I 

Transformata - - radiat 

 

 

 

  

 

 

 
 



 
 
 
 

 
 ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU                                                                                                                

             Anexa      nr.2                                                                                                                                         

la HCL nr. 46 din 17.12.2015 

   COMPLETARE  LISTA INVENTAR BUNURI  APARŢINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI HELEGIU 

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elemente de identificare Anul dobândirii, 

sau după caz, 

al dării în 

folosinţă 

Valoare de 

inventar 

(lei) 

Situaţie juridică 

actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

75 1.6.2. Centru de recreere 
pentru populatia 
rurala 

 Fundatie + elevatie -     
             beton armat, 
 Zidarie caramida, 
 Acoperis rasinoase, 
 Invelitoare tigla. 
            548 m2;  
Suprafata construita     - 548 m2; 
 

       2015 1 283 50,48 lei Domeniul public al 
comunei Helegiu 
CUI 4535821 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 


