
 
ROMÂNIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
H O T A R A R E 

prin care se ia act de  demisia   consilierului local   Cristea Codrin Geoge si  vacantarea  
mandatului de  consilier local 

 
 
                      Consiliul Local al comunei Helegiu, judeţul Bacau; 
      In 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 ulterioare; 
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 comunei Helegiu, in calitate de 
initiator al proiectului de hotarare, inregistrata sub nr. 5696/02.08.2016; 
Având în vedere Referatul nr.5821/04.08.2016, întocmit de secretarul comunei Helegiu precum si 
avizul  comisilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 6606,6607 si 6608 din 
24.08.2016; 
  Având în vedere demisia prezentată de domnul  Cristea Codrin George inregistrată la 
Consiliul  Local al comunei Helegiu  sub nr.  5245/21.07.2016;  
  În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1  Ia act de demisia înaintată de domnul Cristea Codrin George, consilier local  în cadrul 
Consiliului Local Helegiu. 
Art.2  Locul ocupat de domnul Cristea Codrin George in cadrul Consiliului Local Helegiu se declară 
vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului  Social Democrat. 
Art. 3   Prezenta  hotarare se   va comunica în copie catre:: 
Instituţiei Prefectului judeţului Bacaui; 
Primarului comunei Helegiu; 
Domnului  Cristea Codrin George; 
 

Presedinte de sedinta 
Stanciu Elena 

Contrasemneaza 
 secretar comuna 

 Jr. Mariana Spiridon 
 
Nr.38 
Data 24.08.2016 
Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi pentru, nici un vot impotriva , nici oabtinere  din totalul de 15 
consilieri din care 13 prezenti 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

 HOTARARE 
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Pirjol Nicusor Catalin,   supleant 

ales pe listele Partidului Social Democrat 
 

        Consiliul Local al Comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara;  

Avand in vedere :   prevederile HCL nr.38/24.08.2016 prin care se ia act de încetarea de drept 
a mandatului de consilier local, prin demisie, în cadrul Consiliului local Helegiu al domnului Cristea 
Codrin George inainte de expirarea duratei normale a acestuia; 
 Examinând raportul comisiei  de validare  inregistrat sub nr. 6697/24.08.2016 prin care  se propune  
validarea  mandatului de consilier local al domnului Pirjol Nicusor Catalin,   supleant ales pe listele 
Partidului Social Democrat ;  
Avand in vedere Procesul verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 05.06.2015 in 
comuna Helgiu,  precum şi adresa Partidului Social Democrat inregistrata la primaria comunei 
Helegiu sub nr.6421/19.08.2016,  
- E xpunerea de motive a primarului comunei Helegiu inregistrata sub nr. 5914/08.08.2016, raportul 
de specialitate intocmit de secretarul comunei Helegiu inregistrat sub nr. 6083/11.08.2016 sprecum si 
rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Helegiu inregistrate sub nr.6609, 
6610,6611 din 24.08.2016; 
- prevederile art. 100 alin.33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;- 
- Prevederile art.6 alin.2 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, actualizată; 
-Prevederile art.7 din O.G nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 
funcţionare a Consiliilor locale, actualizată   
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, ucu 

modificarile si completarile ulterioare 

- Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Comunei Helegiu;aprobat prin 

Hotararea Consiliului local Helegiu nr. 35/14.07.2016  

         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 pe domnul Pirjol 

Nicusor Catalin,   supleant ales pe listele Partidului Social democrat ,ales în cadrul alegerilor locale 

desfăşurate la 05 iunie 2016 

(2) Prin modificarea Hotărârii Consiliului local Helegiu nr. 34/29.06.2016  privind organizarea 

comisiilor de specialitate, domnul Pirjoc Nicusor Catalin  va activa,după depunerea jurământului, in 



Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice,  a drepturilor 

cetăţenilor, gospodarire comunala , servicii publice, protectia mediului 

Art. 2 Hotărârea poate fi atacată cu contestaţie în 5 zile de la adoptare pentru persoanele prezente şi 
respectiv de 5 zile de la comunicare pentru persoanele absente  de la şedinţă. 
Art. 3 Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Bacau în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate, domnului Pirjoc Nicusor Catalin, primarului comunei 
Helegiu, publica prin afisare. 

 
 

Presedinte de sedinta 
Stanciu Elena 

Contrasemneaza 
secretar comuna 

 Jr. Mariana Spiridon 
 
 
Nr.39 
Data 24.08.2016 
Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi pentru, nici un vot impotriva , nici oabtinere  din totalul de 15 
consilieri din care 13 prezenti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
HOTARARE 

privind includerea in domeniul public al comunei Helegiu , judetul Bacau , a zonei de protectie 
aferenta DN 11 pe raza satului Helegiu  precum si a a terenului aferent caminului cultural 

Helegiu 
 
             Consiliul Local al comunei Helegiu,judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara ; 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. nr. 6164/16.08.2016 
, raportul Compartimentului Tehnic, Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protectia Mediului nr. 6165/16.08.2016 
precum si avizele comisiilor de specialiate din cadrul Consiliului Local Helegiu inregistrate sub nr.6612,6613 
si6614 din 24.08.2016. 
   -    Dispozitia primarului nr.249/12.08.2016 pentru constituirea comisiei  pentru intocmirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Helegiu; 
        - Hotărârea Consiliului local Helegiu  nr. 20/17.12.1999 privind insusuirea inventrului bunurilor ce apartine 
domeniului public al comunei Helegiu  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     ;  
- Prevederile Hotararii Guvernului nr.548/1999 – pentru aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
-  Potrivit prevederilor art. 40 alin. 6 din legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliară, 
republicata, coroborate cu dispoziţiile art. 155 alin.3 din Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 
In baza art. 554, art. 858-863 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 
   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 aproba includerea in domeiul public al comunei Helegiu , a zonei de protectie aferenta DN 11 pe 
raza satului Helegiusi precujm si a a terenului aferent caminului cultural Helegiu,conform anexei 1 parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2. Pentru imobilele  care face obiectul prezentei hotarari nu au fost inregistrate cereri  de retrocedare 
formulate in baza Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri 
adiacente, cu modificarile ulterioare, si totodata ca acestea nu sunt grevate de sarcini si nu fac  obiectul  unor 
litigii. 
Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata institutiei 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 
Stanciu Elena 

Contrasemneaza 
secretar comuna 

 Jr. Mariana Spiridon 
Nr.40 
Data 24.08.2016 
Hotararea a fost adoptata cu 12 voturi pentru, 2 voturi  impotriva , nici oabtinere  din totalul de 15 consilieri din 
care 14 prezenti 
  

                                                                                                                                         
 

 
 
 



 
ROMANIA               
            ANEXA  NR. 1 

JUDETUL  BACAU                    LA HOTARAEA   NR.40/24.08.2016                                             
CONSILIUL  LOCAL HELEGIU                                                                                     
 
 

INVENTARUL 
bunurilor  care  apartin  domeniului  public  al  comunei Helegiu 

 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
Codul 
de 
clasifica
re 

 
Denumirea bunului 

 
Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
sau dării în 
folosinţă 

Valoarea de 
inventar 
(Lei ) 

2. 1.6.2 Teren aferent caminului 
cultural Helegiu 

In localitatea Helegiu, in suprafata 
de 881 mp, cu urmatoarele 
vecinatati : 
- N - Braila Constantin, 
- S - Mostenitor defunct Neaga Ion, 
- E - Tanase Ion, 
- V - Drum comunal DC 159 

1990 5435,77 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Stanciu Elena 

             CONTRASEMENAZA   
                   SECRETARUL COMUNEI, 

                                                                                                               Mariana Spiridon  
 
 

 
 
 
 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
Codul de 
clasificare 

 
Denumirea bunului 

 
Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
sau dării în 
folosinţă 

Valoarea de 
inventar 
(Lei ) 

Situaţia 
juridică 
actuală 

 

 1 2 3 4 5 6 

1. 1.3.7.1. Zona protectie DN 11 pe 
directia Onesti - Bacau, 
sat Helegiu,  

- In localitatea Helegiu pe partea 
stanga a DN 11 pe directia  Onesti - 
Bacau, de la km 139+539 la km 
143+463, teren in suprafata de 3942 
mp; 
-  In localitatea Helegiu pe partea 
dreapta a DN 11 pe directia  Onesti - 
Bacau, de la km 139+818 la km 
143+463, teren in suprafata de 3867 
mp; 

1968 24322,14 
 
 
23859,39 

Domeniul 
public al 
comunei 
Helegiu CUI 
4535821 

 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru autoturismele ce fac parte din 

parcul auto al Primăriei comunei  Helegiu si pentru telefoanele institutiei 
 
 

Consiliului Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara din data de 24.08.2016 
-Avandin vedere : 
- Expunrea de motive a primarului comunei Helegiu inregistrata sub  nr.4913/06.07.2016    precum si raportul 
biroului Financiar- Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante inregistrat sub nr.5765/03.08.2016 
precum si raportele comisiilor de specilaitate din cadrul consiliului local Helegiu inregistrate sub nr.6615,6616 
si 6617 din 24.008.2016. 
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Prevederile Legii nr. 258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice; 
 - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
In  temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

HOTARASTE 

Art.1. (1) Se stabileste normativul propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru 
autoturismele comunei Helegiu si serviciile publice subordonate acestuia, fara personalitate juridica, in limita a 
196 litri/luna /autoturism. 
 (2) Nu se considera depasire la consumul de carburanti normat pe autoturism si mijloc de transport, consumul 
care, la nivelul anului, se incadreaza in limita consumului de combustibil normat stabilit si aprobat, conform 
anexei mentionate la art. 2 alin. (1). 
 Art.2. (1) Se stabileste normativul propriu de cheltuieli privind convorbirile telefonice – telefonie mobila, 
telefonie fixa si servicii fax si internet, in suma de 931 lei/lunar.  
(2) Nu se considera depasire la cheltuielile privind convorbirile telefonice, cheltuielile care la sfarsitul anului se 
incadreaza in limita bugetului anual aprobat, prin Hotararea Consiliului Local Helegiu 
 Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează biroul Financiar Contabilitate, Taxe si 
Impozite, Recuperare Creante 
. Art.5 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica primarului comunei 
Helegiu, Financiar Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante 
, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu si Institutiei Prefectului – judetul Bacau, in 
termenul prevazut de lege 
 

Presedinte de sedinta 
Stanciu Elena 

Contrasemneaza 
secretar comuna 

 Jr. Mariana Spiridon 
 
 
Nr.41 
Data 24.08.2016 
Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi pentru, 1 vot  impotriva , nici oabtinere  din totalul de 15 consilieri din 
care 14 prezenti 
  



 
ROMANIA , 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
HOTARARE 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 
 
Consiliul local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara din  
Avand in vedere: 
-Hotararea Guvernului nr. 468/2016, pentru achitarea unor cheltuieli urgente in vederea inlaturarii 
efectelor calamitatilor naturale produse de inundatii; 
 -Prevederile art.9 alin. 34 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, prin care s-a 
alocat in bugetul OCPI Bacau suma de 135 mii lei, suma aferenta finantarii lucrarilor de  inregistrare 
sistematica avand ca obiect sectoarele cadastrale din cadul UAT Comuna Helegiu; 
-Prevederile art. 19 din Legea 273/2006 privind finatele publice locale cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-Prevederile Legii nr.  339/2015 – Legea bugetului de stat pe anul 2016; 
-Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu inregistrata sub nr.5870/08.08.2016 , Raportul 
biroului financiar- Contabilitate, taxe si Impozite, Recuperare Creante inregistrat sub nr. precum si 
rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu6618,6619 si 6620din 
24.08.2016.. 
-In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) si art.115, alin(1) lit b din Legea nr. 215/2001, privind administratia 

publica locala republicatacu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTARASTE: 

 
Art 1 Se aproba rectificarea bugetului local al Comunei Helegiu cu suma de 443 mii lei , astfel  
bugetul va cuprinde: 
     La venituri   
    Cap 42.28.00 – Subventii primite din fondul de interventie   suma de   71 mii lei 
    Cap 43.34.00 –  Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare    
sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara 135 mii lei                                                                                                                       
     La cheltuieli  
                   Cap 70.50.00 – Alte servicii in domeniul locuintelor,serviciilor si dezvoltarii 
comunale. 
                               -art.20.01.30  -Alte bunuri si servicii              135 mii  lei 
                   Cap 84.03.01 – Drumuri si poduri  
                               -art 20.01.05 – Carburanti lubrifianti               10 mii lei   
                               -art 20.02.00 – Reparatii curente                     61 mii lei 
                                -art 71.01.01 – Constructii                            186 mii lei 
                   Cap 67.50.00- Alte servicii in domeniul culturii  
                              – art 71.01.01 – Constructii                              24 mii lei 
                   Cap 67.03.07 – Camine culturale                          
                              - art. 71.01.01 – Constructii                              27 mii lei 
 
Art 2 Se aproba utilizarea sumei de 237 mii lei din excedentul anului precedent 
Art 3 Bugetul va cuprinde la venituri suma de 8133,76 mii lei  si la cheltuieli suma de 9267,76 mii lei 
cu un deficit de 1134 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 
- Birou Finaciar Contabilitate, Taxe Si Impozite, Recuperare Creante 
 

Presedinte de sedinta 
Stanciu Elena 

Contrasemneaza 
secretar comuna 

 Jr. Mariana Spiridon 
 
 
Nr.42 
Data 24.08.2016 
Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi pentru, 1 vot  impotriva , nici oabtinere  din totalul de 15 
consilieri din care 14 prezenti 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDETUL BACAU 
COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
privind anularea unor taxe pentru eliberarea certificatelor 

stabilite prin Hotararea Consiliului Local Helegiu nr.47/17.12.2015 privind stabilirea taxelor si 
impozitelor locale pentru anul 2016 

 
 

Consiliul Local al comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinaradin 24.08.2016;; 
Având în vedere : 

iniţiativa Primarului comunei Helegiu exprimată în expunerea de motive, înregistrată cu 
nr.7628/01.08.2016, raportul Biroului Financiar Contabilitate Taxe si Impozite, Recuperare Creante  
Nr .5100  /  14.07.2016                                                                                                               
- precum si rapoartele comisiilor de specilaitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.  6621,6623 si 
6624 din 24.08.2016;. 
- Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
- art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Prevederile art.  14, punctul 5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind 
stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
Legea 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Helegiu, 
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, alin. (9) şi art. 45 alin.(2) lit.”c” si art.115(1) 
lit. B  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă prezenta 

HOTARARE 
 

Art. 1 Incepand cu prezentase modifica anexa nr.  I din HotarareaConsiliului Local Helegiu 
nr.47/17.12.2016 -privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016 , prin abrogarea si 
excluderea taxelor pentru  eliberarea certificatelor dupa cum urmaza: 
 

 
 
1 
 
 
 

Eliberarea de catre organele administratiei publice 
centrale si locale, de alte autoritati publice, precum 
si de institutii de stat, care, in exercitarea atributiilor 
lor, sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt, 
a certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte 
inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, 
cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o 
alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare 

 
 
2 

2 Eliberarea certificatelor de proprietate asupra 
animalelor, pe cap de animal 

x 

 -pentru animale sub 2 ani 2 

-pentru animale peste 2 ani 2 

 
3 

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii 
asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de 
animale: 

x 

-pentru animale sub 2 ani 2 

-pentru animale peste 2 ani 5 



4 
 
 

Eliberarea , la cerere, a certificatelor medico-legale 
si a altor certificate medicale folosite in justitie 

2 

5 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier 
judiciar 

2 
 

6 Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a 
desfacerii casatoriei 

2 

7 Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila 
romane, a actelor de stare civila intocmite de 
autoritatile straine 

2 

8 Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a 
actelor de stare civila 

2 

9 Eliberarea altor certificate de stare civila in locul 
celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 

2 

Art.2 Restul taxelor si impozitelor stabilite prin Hotararea Consiliului Local Helegiu nr.47/17.12.2016 
privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016 raman neschimbate. 
     Art.3. Prezenta hotărâre se comunică catre 
- Institutia prefectului judeţului Bacau in vederea exercitării controlului cu privire la legalitate – 
Primrului  comunei Helegiu 
- Birou Financiar Contabilitate , Taxe si Impozite, Recuperare Creante 
- Publica prin afisare pe site www.helegiu.ro 
 

Presedinte de sedinta 
Stanciu Elena 

Contrasemneaza 
secretar comuna 

 Jr. Mariana Spiridon 
 
 
Nr.43 
Data 24.08.2016 
Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi pentru, 1 vot  impotriva , nici oabtinere  din totalul de 15 
consilieri din care 14 prezenti 
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ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

           HOTARARE 
privind modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Local nr. 17/25.02.2016 

 
Consiliul Local al Comunei Helegiu intrunit in sedinta ordinara din 24.08.2016 ; 
Avand in vedere prevederile: 
- Hotararii Consiliul Local nr.50/16.11.2007 privind aprobarea participarii comunei Helegiu in calitate 

de membru in cadrul A.D.I.B.; 
- Art.2 din Hotararea Consiliului Local nr.17/25.02.2016; 
- Referatului nr.5960 din 09.08.2016 a Serviciului de specialitate; 
- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si 

completarile urmatoare; 
-    Art.11 lit.d si art. 14 din Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-A.D.I.B.; 
-    Expunerii de motive a Primarului comunei Helegiu nr. 5940 din 09.08.2016 , Raportul  
comartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 5960/09.08.2015 precum si rapoartele comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.6624,6625 si 6626 din 24.08.2016;  
-   Raportului   comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Helegiu; 

 În temeiul art.36, alin.(4), lit.e) şi al art.45, alin.(1), din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1  Se aprobă modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Local nr.17 din 25.02.2016 privind 
aprobarea cotizatiei anuale la patrimonial ADIB in sensul ca acesta va avea urmatorul continut: „Se 
desemneaza dl.Stoica Nelu , cetatean roman, cu domiciliul in Helegiu , posesor al C.I., seria  XC, nr. 
951892  ca membru in Adunarea Generala a ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 
BACAU”. 
Art. 2. Celelalte prevederi ale hotararii nr.27/25.02.2016 privind privind aprobarea cotizatiei anuale la 
patrimonial ADIB sunt si raman valabile.  
Art. 3. Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari orice dispozitii contrare se abroga.      
 Art.4. Secretarul comunei Helegiu va comunica prezenta hotărâre Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacau, Consiliului Judeţean Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi o va aduce la 
cunoştinţă publică în condiţiile legii.  

 
Presedinte de sedinta 

Stanciu Elena 
Contrasemneaza 
secretar comuna 

 Jr. Mariana Spiridon 
Nr.44 
Data 24.08.2016 
Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi pentru, nici un  vot  impotriva , nici oabtinere  din totalul de 15 
consilieri din care 14 prezenti 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HELEGIU 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea modificării şi completării statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Bacău – A.D.I.B. 

 

Consiliul Local al Comunei  Helegiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.08.2016;   

Având în vedere prevederile art.11 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului cu privire la asociaţii 

şi fundaţii nr.26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.241/2006 a 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

ale Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB”, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B. 

nr.6358/17.08.2016; 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Comunei Helegiu nr.6359/17.08.2016, Raportul 
Compartimentului de specialitate  nr.6360/17.08.2016, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate 
ale Consiliul Local al Comunei Helegiuinregistrate sub nr.6627,6628 si 6629 din 24.08.2016.;  

În temeiul art.36, alin.(4) lit.f), alin.(6) lit.a) punctul 14, alin.(7) lit.c), precum şi ale art.45, 
alin.(2), lit.f), din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,   

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
           Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacău – A.D.I.B. după cum urmează : 
 

1. Articolul 23, alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„d) angajează, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de 

muncă, în condiţiile legii, pentru personalul asociaţiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu 
respectarea politicii de personal aprobată de adunarea generală şi ţinând cont de bugetul aprobat de 
adunarea generală;” 

 
2. La articolul 23, alineatul (2), după litera f) se introduce litera g) care va avea următorul 

cuprins: 
„g) întocmeşte şi supune spre aprobare adunării generale organigrama, statul de funcţii şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare al personalului asociaţiei, inclusiv al aparatului tehnic;” 
3. Articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiţionale semnate de preşedintele 

asociaţiei, în condiţiile prevăzute de art.16, alin.(2) lit.h) coroborat cu prevederile art.20, alin.(3);”. 
 



Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – 
A.D.I.B., pentru ca, în numele şi pentru Comuna Helegiu, să semneze actul adiţional privind 
modificarea şi completarea statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B.. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – 

A.D.I.B., Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.  
 

Presedinte de sedinta 
Stanciu Elena 

Contrasemneaza 
secretar comuna 

 Jr. Mariana Spiridon 
 
 
Nr.45 
Data 24.08.2016 
Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi pentru, 1 vot  impotriva , nici oabtinere  din totalul de 15 
consilieri din care 14 prezenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HELEGIU 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea modificării şi completării statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Salubrizare Bacău 

 

Consiliul Local al Comunei Helegiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.08.2016;   

Având în vedere prevederile art.11 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului cu privire la asociaţii 

şi fundaţii nr.26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de 

salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii 

Guvernului nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr.855/2008 

pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, precum şi ale Statutului „Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 

nr.3468/12.08.2016; 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Comunei Helegiu nr.6270/16.08.2016, Raportul 
Compartimentului de specialitate  nr.6271/16.08.2016, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate 
ale Consiliul Local al Comunei Helegiunr.6627,6628 si 6629 din 24.08.2016;;  

În temeiul art.36, alin.(6) lit.a) punctul 14, alin.(7) lit.c), precum şi ale art.45, alin.(2), lit.f), din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
           Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău după cum urmează : 
 

1. La articolul 19, alineatul (4), se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(4) Şedinţele adunării generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele Asociaţiei sau, în 

absenţa acestuia, de persoana desemnată de acesta, împuternicită în acest scop.” 
 
2. La articolul 20, alineatele (3), (5), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„(3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) şi lit. j)-l) se iau în prezenţa a două treimi din numărul 
asociaţilor şi cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este 
îndeplinit, adunarea generală a Asociaţiei se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai 
târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare 
adunarea generală a Asociaţiei este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenţi, iar 
hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. 



    (5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor 
asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la oricare convocare. 

    (6) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a adunării generale a 
Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul sau bunurile care aparţin unui anumit asociat, nicio hotărâre 
nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului acestuia. 

    (7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa unei 
adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al 
unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop prin hotărâre a autorităţii deliberative a 
unităţii administrativ-teritoriale asociate.” 

 
3. La articolul 21, alineatul (1), se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 21. - (1) Hotărârile adunării generale a Asociaţiei luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute 

la art. 16 alin. (2) lit. i)-j) şi art. 16 alin. (3) lit. a), c), d), f) şi g) nu pot fi votate de reprezentanţii 
asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, în 
prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.” 

 
4. La articolul 23, alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„d) angajează, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de 

muncă, în condiţiile legii, pentru personalul asociaţiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu 
respectarea politicii de personal aprobată de adunarea generală  şi de bugetul aprobat de adunarea 
generală.” 

 
5. La articolul 23, alineatul (2), după litera f) se introduce litera g) care va avea următorul 

cuprins: 
„g) întocmeşte şi supune spre aprobare adunării generale organigrama, statul de funcţii şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare al personalului asociaţiei, inclusiv al aparatului tehnic;” 
 
6. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.32 - (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiţionale semnate de 

preşedintele asociaţiei, în condiţiile prevăzute de art.16, alin.(2) lit.h) coroborat cu prevederile art.20, 
alin.(3);” 

 
Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubrizare Bacău, pentru ca, în numele şi pentru Comuna Helegiu, să semneze actul adiţional 
privind modificarea şi completarea statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubrizare Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 
            

PRESEDINTE DE SEDINTA 
STANCIU ELENA 

                     
                                                                              AVIZAT,  

                                        SECRETARUL COMUNEI HELEGIU, 
                                                 MARIANA SPIRIDON 

 
Nr.46 
Data :24.08.2016 
Adoptata cu 13 voturi , o abtinere din totalul de 15 consilieri din care 14 prezenti la sedinta 
 



 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HELEGIU 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare/depozitare a deşeurilor la Celula II a 

depozitului judeţean de deşeuri conform Bacău, realizată prin Proiectul Sistem Integrat de 
Management al Deşeurilor în Judeţul Bacău 

 

Consiliul Local al Comunei Helegiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.08.2016;  
Având în vedere prevederile ale art.31 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6, lit.k), ale art.26 alin.(2), (4) şi (5) din Legea 
serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
art.43, alin.(2),(3) şi (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice  serviciului de 
salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Documentului de pozitie privind 
modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul 
Bacău”, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Serviciului de Salubrizare al 
Judetului Bacău, ale Hotărârii Consiliul Local Comunei Helegiu nr.21/12.03.2014 privind stabilirea cu 
caracter temporar a modalitătii de gestiune a activitătii de administrare a Celulei II din cadrul 
depozitului conform de deseuri realizat prin Proiectul ”Sistem integrat de management al deseurilor 
solide în Judetul Bacău, precum şi ale Hotărârii Consiliului Judetean Bacău nr.55/2016 privind 
înfiintarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor în 
Judetul Bacău; 

 Ţinând seama de Expunerea de motive a Expunerea de motive a Primarului  Comunei Helegiu 
nr.6275/16.08.2016, Raportul Compartimentului de specialitate  nr.6276/16.08.2016, precum şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliul Local al Comunei Helegiu 6633,6634 si 
6635?24.08.2016.;  

În temeiul art.36, alin.(6) lit.a) punctul 14, alin.(7) lit.c), precum şi ale art.45, alin.(2), lit.f), din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

 
H O T Ă R Ă Ş T E:  

 
Art.1. Se aprobă tariful pentru activitatea de eliminare/depozitare a deşeurilor la Celula II a 

depozitului judeţean de deşeuri conform Bacău, realizată prin Proiectul Sistem Integrat de 
Management al Deşeurilor în Judeţul Bacău, în cuantum de 53,63 lei/tonă, la care se adaugă TVA, 
stabilit conform Fişei de fundamentare prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.2. Se mandatează reprezentantul Comunei Helegiu să voteze, în cadrul Adunării Generale 

a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, aprobarea celor prevăzute la 
art.1 din prezenta hotărâre. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubrizare Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.  



                     
PRESEDINTE DE SEDINTA 

STANCIU ELENA 
                                                                                                                                                 
CONTRASEMNEAZA 

                                        SECRETARUL COMUNA, 
                                                 MARIANA SPIRIDON 

 
 
 
Nr.47 
Data :24.08.2016 
Adoptata cu 13 voturi , o abtinere din totalul de 15 consilieri din care 14 prezenti la sedinta 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HELEGIU 
 

 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea cu caracter temporar a modalităţii de gestiune a activităţii de administrare a 
Celulei II din cadrul depozitului conform de deşeuri realizat prin Proiectul „Sistem integrat de 

management al deşeurilor solide în Judeţul Bacău” 
 

 

 Consiliul Local al Comunei Helegiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.08.2016; 

 Având în vedere prevederile art.3 alin.(1) şi alin.(4) lit.c), art.8 alin.(1) şi alin.(3) lit.d) şi lit.i), 

art.10 alin.(4) şi alin.(6) lit.b), art.22 alin.1 alin.(2) lit.a) alin.(3) şi (4), art.23 şi art.28 alin.(1) şi alin.(3) 

lit.c) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art.2 alin.(3) lit.j), art.6 alin.(1) lit.e), art.7, art.12 alin.(2), art.14 alin.(1) şi 

(2) din Legea serviciului public de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, ale 

Regulamentului serviciului de salubrizare al judeţul Bacău, ale Documentului de poziţie privind modul 

de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău", 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”; 

 Luând în considerare adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 

Bacău nr.3468/12.08.2016, adresa Ministerului Fondurilor Europene nr.15754/29.02.2016;  

 Văzând Expunerea de motive a Expunerea de motive a Primarului Comunei Helegiu nr. 

6273/16.08.2016.2016, Raportul Compartimentului Tehnic Urbanism si Protectia Mediului  

nr.6274/16.08.206, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliul Local Comunei 

Helegiunr. 6639,6640 si 6641;  

În temeiul art.36, alin.(6) lit.a) punctul 14, alin.(7) lit.c), precum şi ale art.45, alin.(2), lit.f), din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă studiul de oportunitate privind stabilirea cu caracter temporar a modalităţii de 
gestiune pentru activitatea de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deşeuri 
realizat prin Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău" astfel 
cum este prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre şi care face parte integrantă din aceasta. 

Art.2. Se aprobă „gestiunea directă” ca modalitate temporară de gestiune a activităţii privind 
administrarea Celulei II din cadrul depozitului conform de deşeuri realizat prin Proiectul „Sistem 



integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău" realizată prin intermediul unui operator 
judeţean înfiinţat de către Judeţul Bacău, în subordinea Consiliului Judeţean Bacău, până la 
încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului către un operator autorizat desemnat prin 
procedură de achiziţie publică de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 
Bacău. 

Art.3. Operatorul judeţean înfiinţat conform art.2 din prezenta va respecta prevederile 
aplicabile activităţii pe care o desfăşoară stabilite prin Regulamentul serviciului de salubrizare judeţul 
Bacău aprobat prin Hotărârea AGA ADIS nr.7/07.05.2014 

Art.4. Se mandatează reprezentantul Comunei Helegiu să voteze, în cadrul Adunării Generale 
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, aprobarea celor prevăzute în 
prezenta hotărâre. 

Art.5. Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să 
încheie contractul de administrare precum şi toate actele necesare ducerii la îndeplinire a 
prevederilor prezentei. 

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
STANCIU ELENA 

 
 
 
 

                     
Contrasemneaza 

                                        SECRETAR COMUNA 
                                                      MARIANA SPIRIDON 

 

 

 

 
Nr. 48 
Data 24.08.2016 
Adopatat cu 13 voturi pentru, o abtinere mdin totalul de 15 consilieri din care 14 prezenti la sedinta 
 

 

 



ANEXA 1   

la  Hotărârea Consiliul Local al Comunei Helegiu nr.48 din   24  .08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE  

 

privind stabilirea cu caracter temporar a modalităţii de gestiune pentru activitatea de 

administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deşeuri realizat prin Proiectul 

„Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cadru legal 

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 
ulterioare 

Acesta asigură cadrul legislativ si instituţional unitar în domeniul serviciilor publice din 

România cu privire la obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice 

necesare pentru înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, 

monitorizarea si controlul furnizării/ prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice 

 Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 Acest act stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, 

finanţarea, exploatarea, monitorizarea si controlul funcţionarii serviciului public de 

salubrizare al localităţilor; se aplica serviciului public de salubrizare al comunelor, 

oraşelor si municipiilor, judeţelor si al sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si al 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitara având ca obiectiv serviciile de salubrizare; 

 Ordin nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare al 
localitătilor 

 Ordin nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini – cadru al serviciului de 
salubrizare al localitătilor 



Serviciile comunitare de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea acţiunilor şi activităţilor 

reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general ale 

colectivităţilor locale cu privire la: 

 alimentarea cu apa; 

 canalizarea si epurarea apelor uzate; 

 colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale; 

 producţia, transportul, distribuţia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat; 

 salubrizarea localităţilor; 

 iluminatul public; 

 administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum 
sialtele asemenea; 

 transportul public local. 

Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi: 

    a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 

provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 

aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

    b) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare 

şi reabilitare interioară şi/ sau exterioară a acestora; 

    c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; 

    d) operarea/ administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare; 

    e) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare; 

    f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 

    g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp 

de polei sau de îngheţ; 

    h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de 

ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 

i) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare; 

    j) administrarea depozitelor de deşeuri şi/ sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare; 

    k) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea. 

 

Participanţii la realizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice sunt : 

 autoritatile administratiei publice locale; 

 utilizatorii serviciilor comunitare de utilitati publice; 



 operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice; 

 A.N.R.S.C. 

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si legislatia secundara pune 

accent pe necesitatea protectiei mediului înconjurator si obtinerea tuturor autorizatiilor, licentelor si 

avizelor de mediu cerute de lege. 

Legea nr. 51/2006 este legea cadru a serviciilor comunitare de utilitati publice si reglementeaza 

activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. 

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor are ca obiect stabilirea cadrului juridic 

unitar privind înfiintarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finantarea si controlul functionarii 

serviciului public de salubrizare a localitatilor si se aplica serviciului public de salubrizare a 

localitatilor, înfiintat si organizat la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, judeţelor şi al 

sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca 

obiectiv serviciile de salubrizare”. 

Realizarea serviciilor de utilitati publice cad în responsabilitatea autoritatilor administratiei publice 

locale si se înfiinteaza, organizeaza si gestioneaza potrivit hotarârilor adoptate de autoritatile 

deliberative ale unitatilor administrativ teritoriale, în functie de gradul de urbanizare, de importanta 

economico - sociala a localitatilor, de marimea si de gradul de dezvoltare a acestora si în raport cu 

infrastructura tehnico-edilitara existenta. 

 

2. Date generale 
2.1. Contextul delegării gestiunii 

Judeţul Bacău a beneficiat de asistenţă tehnică pentru elaborarea Aplicaţiei de Finanţare în vederea 

obţinerii de fonduri nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) necesare 

realizării proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în judeţul Bacău”. Aplicaţia 

de Finanţare a fost aprobată de Ministerul Mediului şi Pădurilor şi de Comisia Europeană la începutul 

anului 2011. 

Principalele documente care au stat la baza Aplicaţiei de Finanţare au inclus: 

 Master Plan elaborat pentru perioada de planificare 2008-2038. În cadrul acestui plan au fost 
analizate diferite alternative privind sistemul integrat de management al deşeurilor la nivelului 
judeţului. Luând în considerare alternativa aleasă, precum şi obiectivele şi ţintele stabilite prin 
legislaţie, a fost realizată strategia judeţeană de gestionare a deşeurilor. Pe baza strategiei a 
fost elaborat planul prioritar de investiţii, acesta constând în măsuri care urmează să fie 
realizate la nivel de judeţ pentru conformarea cu cerinţele legale; 

 Studiu de fezabilitate elaborat pentru investiţiile incluse in planul prioritar de investiţii finanţate 
din POS Mediu. Studiul de Fezabilitate a inclus si Planul de achiziţii, document prin care s-au 
stabilit numărul, tipul şi planificarea în timp a contractelor de achiziţii publice; 

 Analiza Cost Beneficiu elaborată cu scopul de a identifica şi cuantifica toate impacturile 
proiectului în vederea determinării costurilor şi beneficiilor corespunzătoare; 

 Evaluarea Impactului Asupra Mediului – APM Bacău a emis avizul nr. 4008 din data de 
29.10.2010 care certifică conformitatea proiectului cu cerinţele legale referitoare la protecţia 
mediului; 

 Analiza instituţională. Pe data de 11 Ianuarie 2010, în Judeţul Bacău a fost înfiinţată 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, toate unităţile administrative-
teritoriale din Judeţul Bacău fiind parte ale Asociaţiei. La nivelul ADIS s-a aprobat Documentul 
de Poziţie care cuprinde opţiunile selectate referitoare la acordarea contractelor de salubrizare, 



respectiv facturarea şi colectarea valorii aferente serviciilor de salubrizare. 

 Cererea de finanţare 

Consiliul Judetean Bacau implementeaza la aceasta data Proiectul “Sistem integrat de management 

al deseurilor solide in judetul Bacau”, finantat din fonduri POS Mediu, conform Contractului de 

Finantare nr. 131826/11.04.2011, incheiat cu Ministerul Mediului si Padurilor, data de finalizare fiind 

30 iunie 2016. 

 

La nivelul judeţului s-a elaborat Documentul de Poziţie privind modul de implementare a proiectului 

care cuprinde opţiunile alese privind atribuirea contractelor pentru delegarea gestiunii serviciului de 

operare a instalatiilor de deseuri construite prin POS Mediu, respectiv facturarea si colectarea 

contravalorii serviciilor de salubrizare. Documentul de Pozitie a fost semnat de reprezentanţii tuturor 

Consiliilor Locale din Judeţul Bacãu si de Consiliul Judeţean Bacău si actualizat in anul 2013 conform 

ultimelor modificari aparute pe parcursul implementarii proiectului. 

Astfel, pentru serviciul de operare a instalatiilor de deseuri s-a ales următoarea optiune: 

Atribuirea unui singur contract pentru delegarea gestiunii instalatiilor de deseuri realizate 

prin POS Mediu: 

 statie de transfer, statie de sortare si statie de compostare situate pe amplasamentul de 
la Onesti 

 statie de transfer situată pe amplasamentul de la Beresti Tazlău 

 statie de transfer situată pe amplasamentul de la Găiceana 

 celula 2 a depozitului conform Bacău 

Pe lângă aceste instalatii, operatorul va opera si statia de sortare aflată la Moinesti (realizată 

prin programul Phare CES) precum si instalatiile de deseuri aflate pe acelasi amplasament 

cu depozitul conform realizate prin Măsura ISPA (statiile de sortare si compostare, punct 

verde si alte instalatii aferente amplasate in locatia din comuna N. Balcescu) după incetarea 

contractului atribuit operatorului celulei 1. 

Instalatiile de deseuri aflate pe acelasi amplasament cu depozitul conform de la Bacău realizate prin 

Măsura ISPA - statiile de sortare si compostare, punct verde – vor fi preluate de operatorul POS 

Mediu după epuizarea celulei 1 a depozitului, moment la care va înceta si contractul operatorului 

celulei 1.  

În urma realizării unei analize complexe a situatiei contractuale a instalatiilor de deseuri existente si 

finantate din fonduri nerambursabile prin Programul Phare CES, s-a luat decizia, la nivelul autoritătilor 

locale si judetene, cu informarea in prealabil a Autoritătii de Management POS Mediu, de preluare în 

acest contract de delegare şi a instalatiei de deseuri situate pe amplasamentul de la Moinesti (statie 

de sortare si infrastructura aferentă).  

Potrivit art. 30, alin. 6) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,„Contractul de 

delegare a gestiunii este un contract încheiat în formã scrisã, prin care una sau mai multe unitãţi 

administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadã 

determinatã, unui operator licenţiat, în calitate de delegat, care acţioneazã pe riscul şi rãspunderea 

sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/ presta un serviciu de utilitãţi publice sau, dupã caz, activitãţi din 



componenţa acelui serviciu, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura 

tehnico-edilitarã aferentã serviciului/ activitãţilor furnizate/ prestate, în schimbul unei redevenţe, dupã 

caz”.  

În vederea atribuirii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri, procedura de achizitii pentru 

delegarea serviciului este  organizată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în baza unui 

mandat special dat de Consiliile Locale în condiţiile legii, pana la aceasta data realizandu-se 

urmatoarele activitati: 

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a publicat pe 17.07.2014,  
in SEAP,  anuntul de concesionare nr. 2523, data limita pentru depunerea ofertelor fiind 
17.09.2014. In baza solicitarilor justificate ale operatorilor economici interesati, termenul 
maxim de depunere a fost decalat pana in 09.10.2014. 

- Ulterior, pe parcursul  analizei ofertelor, perioada noiembrie 2014 – august 2015,  s-au solicitat 
clarificari tuturor ofertantilor, incheindu-se cu ocazia desfasurarii sedintelor de evaluare, un 
numar de 22 procese verbale. 

- Comunicarile privind rezultatul procedurii au fost inaintate ofertantilor in data de 02.09.2015. 
- In data de 15.09.2015, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a 

fost instiintata de catre Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC) asupra 
faptului ca unul dintre participantii la procedura a contestat rezultatul. 

- Prin Decizia nr. 1930/C1/1812 din 11.11.2015, Consiliul National pentru Solutionarea 
Contestatiilor s-a anulat rezultatului procedurii si reevaluarea ofertelor. 

- In data de 26.11.2015, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a 
depus plangere la Curtea de Apel  Bacau, insa prin Hotararea  nr. 232/28.01.2016, instanta a 
stabilit   mentinerea celor dispuse de Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor, 
autoritatea contractantă fiind obligată să reevalueze ofertele. 

3.Obiectul delegării serviciului 

Obiectul prezentului studiu îl reprezintă fundamentarea necesitaţii si oportunităţii delegarii temporare 

a gestiunii serviciului de operare a celulei II a depozitului conform de deseuri Nicolae Balcescu, catre 

Serviciului Public de Administrarea Sistemului Integrat de Management al Deseurilor in Judetul 

Bacau. 

Activităţile care fac obiectul delegării de gestiune sunt, administrarea depozitului judetean de deseuri 

nepericuloase Nicolae Balcescu – strict activitatea de depozitare controlata a deseurilor municipale 

si/sau similare  in celula II  - incepand cu data epuizarii celulei I. Nu va face obiectul acestui serviciu, 

administrarea statiei de sortare si statiei de compostare.  

Avand in vedere cele de mai sus,  dar si faptul ca: 

- Procedura aferenta licitaţiei publice organizată în vederea atribuirii contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de operare instalatii, ce are ca obiectiv inclusiv operarea celulei II  a 

depozitului conform de deseuri, a fost contestata la CNSC si ulterior la Curtea de Apel Bacau, in 

prezent fiind necesara reevaluarea ofertelor. 

-  Nu putem estima data la care viitorul operator isi va  incepe activitatea, existand riscul  cert ca la 

momentul inchiderii celulei I, intreg judetul sa se afle in imposibilitatea de a avea operational un 

depozit conform de deseuri municipal (deseuri provenite din gospodarii/ locuinte), in ciuda faptului ca  

celula II a depozitului este finalizata ca investitie si asteapta sa fie operata; 



- La aceasta data toate deseurile din judet sunt depozitate la celula I a depozitului, a carei  
capacitate de 855.000 mc este in curs de epuizare, celula fiind construita din fonduri ISPA si operata 

de catre Primaria municipiului Bacau, in conditiile in care procedura de achizitie pentru desemnarea 

operatorului, demarata de catre Primarie in iulie 2011, deasemenea a fost contestata; 

- Potrivit adresei nr. 43493/6.11.2015, transmisa Consiliului Judetean Bacau de catre  
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, Primaria municipiului Bacau 

informeaza asupra faptului ca durata de timp pana la epuizarea deplina a capacitatii de depozitare in 

celula I este de 5 – 7 luni de la data adresei (adresa fiind  datata 03.11.2015); 

- La momentul umplerii celulei I a depozitului de deseuri, conform Documentului de pozitie  
privind modul de implementare a proiectului “Sistem integrat de management al deseurilor solide”, 

aprobat de catre toate unitatile administrativ teritoriale din judet si ulterior in AGA – ADIS, deseurile 

colectate de pe teritoriul judetului, trebuie depozitate in celula II, construita de catre Consiliul 

Judetean in cadrul proiectului. Subliniem faptul ca unicul depozit conform de deseuri municipale de 

pe teritoriul judetului Bacau este cel de la Nicolae Balcescu, prin urmare dupa epuizarea celulei I, 

singura locatie din judet destinata depozitarii deseurilor municipale este acesta. Judetele invecinate 

au de asemenea in implementare proiecte cu finantare POS Mediu, fiind astfel exclusa posibilitatea 

transportului si depozitarii deseurilor municipale rezultate de pe teritoriul Judetului Bacau, la 

depozitele aflate pe teritoriul acestora. In acelasi timp, o astfel de varianta s-ar concretiza in costuri 

de transport si inclusiv de depozitare exagerat de mari, traduse intr-o taxa de salubrizare cu mult mai 

mare decat cea practicata la ora actuala, fundamentata in cadrul Aplicatiei de Finantare POS Mediu 

si aprobata de catre toate unitatile administrativ- teritoriale; 

- Prevederile art.17 alin(1) lit.d) din Documentul de pozitie privind modul de implementare a 
Proiectului “Sistem integrat de management al deseurilor solide”, aprobat prin Hotararea Consiliului 
Judetean Bacau nr. 212/ 22.12.2010, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Judetean 
Bacau nr. 193/ 20.12.2013, judetul Bacau are calitatea de delegatar în ceea ce priveşte activitatea de 
exploatare a celulei II;  

- Adresa Ministerului Fondurilor Europene, inregistrata la Consiliul Judetean Bacau cu nr. 

3181/29.02.2016, prin care ni se aduce la cunostinta faptul ca in situatia neindeplinirii conditiilor 

stabilite la acordarea finantarii, mai exact in cazul in care sistemul integrat al deseurilor nu este 

functional pana la data de 30.06.2016, exista posibilitatea ca proiectul sa devina in intregime 

neeligibil; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare şi anume:  

o art.3 alin (4) lit.c): serviciile de utilităţi publice pot fi furnizate/ prestate prin intermediul 
unor servicii publice de interes judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate 
prin hotărâri ale autorităţii deliberative ale unităţii administrativ-teritoriale respective; 

o art.3 alin (2): in organizarea  si functionarea serviciilor de utilitati publice interesul 
general al comunităţilor locale este prioritar; 

- Serviciul public de salubrizare a localităţilor, conform prevederilor art. 2 alin (1) din Legea nr. 

101/ 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificarile si completarile ulterioare, face 

parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea 

sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale. Astfel, autorităţile administraţiei publice 

locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii (art.8 alin.(1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 



comunitare de utilităţi publice), în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi 

funcţionarea serviciilor de utilităţi publice; 

- Potrivit prevederilor art. 22, alin (3), din Legea  nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare si conform prevederilor art.12, alin (1) si alin. (2) 
din Legea nr.101/ 2006 privind serviciului de salubrizare a localităţilor , cu modificările şi completările 
ulterioare, modalitatea de gestiune a serviciilor de utilitati publice se stabileste prin hotarari ale 
autoritatilor deliberative ale unitatilor administrative teritoriale, in functie de natura si starea serviciului, de 
interesele actuale si de perspectiva ale unitatilor administrative teritoriale, precum si de marimea si 
complexitatea sistemelor de utilitati publice; 

- Conform prevederilor art. 28, alin. (2), lit. c) din Legea  nr. 51/2006  a serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare, gestiunea directa se realizeaza prin 
intermediul unor operatori de drept public infiintati la nivelul unitatilor administrative teritoriale – servicii 
publice de interes judetean, specializate, cu personalitate juridica, infiintate si organizate inclusiv in 
subordinea consiliilor judetene. 

Este absolut necesara infiintarea temporara a unui serviciu public de interes judeţean, cu 

personalitate juridică, aflat in subordinea Consiliului Judeţean Bacău, denumit Serviciu Public de 

Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Bacau, caruia sa ii fie 

incredintate, prin gestiune directa administrarea depozitului judetean de deseuri nepericuloase 

Nicolae Balcescu – strict activitatea de depozitare controlata a deseurilor municipale si/ sau similare  

in celula II  - incepand cu data epuizarii celulei I. Nu va face obiectul acestui serviciu, administrarea 

statiei de sortare si statiei de compostare.  

Asa cum am aratat anterior, administrarea depozitelor de deşeuri şi/ sau a instalaţiilor de 

eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare, conform prevederilor art.2 lit.j) din Legea nr. 

101/ 2006  serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificarile si completarile ulterioare, este o 

activitate a serviciului de salubrizare; 

Activitatile principale desfasurate in cadrul Serviciului Public de Administrare a Sistemului 

Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Bacau sunt: administrarea celulei II a depozitului 

conform de deseuri Nicolae Balcescu, depozitarea controlata a deseurilor municipale si/ sau similare 

si paza celulei II a depozitului.      Serviciul public va functiona pana 

la selectarea unui operator in cadrul procedurii de licitatie publica organizata de Asociatia 

Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau (ADIS) în vederea atribuirii contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de operare instalatii si va obtine avizele si licenta necesare desfasurarii activitatii 

in conditiile Legii nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare si Hotararii de Guvern nr. 745/ 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind 

acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare.    

4. Operarea celulei II a depozitului conform  de deseuri Bacău 

Prin Măsura ISPA s-au realizat următoarele investitii: 

 Prima celulă a depozitului judetean din cele 4 proiectate 

 Statie de sortare  

 Statie de compostare 

 Punct verde (centru de colectare) 

 Concasor 



Prin POS Mediu s-a finantat construirea celulei 2 a depozitului judetean. 

Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor va prelua 

operarea celulei II a depozitului conform de deseuri Nicolae Balcescu,  după epuizarea primei celule 

a depozitului. 

Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor va fi responsabil 

pentru operarea celulei II a depozitului, conform prevederilor legislative în vigoare privind depozitarea 

deseurilor, asigurand receptia deseurilor, evidenta deseurilor, compactarea deseurilor depozitate, 

acoperirea perioadică, monitorizarea, epurarea levigatului si a apelor uzate rezultate pe 

amplasament, gestionarea corespunzatoare a concentratului rezultat în urma procesului de epurare 

cu osmoză inversa. 

Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor va asigura, daca 

va fi cazul,  închiderea celulei 2 a depozitului conform, la epuizare, ca şi monitorizarea post-închidere. 

Serviciul, daca va fi cazul, va construi şi va opera celula 3, respectiv celula 4, pe acelaşi  

amplasament. Serviciul va asigura, daca va fi cazul, funcţionalitatea celulei 3, respectiv a celulei 4 în 

timp util astfel încât să fie asigurată continuitatea activitatii de depozitare. 

Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor va fi  responsabili 

sa mentina toate facilitatile si utilijale puse la dispozitie la parametrii corespunzatori de functionare. 

Toate instalatiile, echipamentele si bunurile administrate de către acest Serviciu, chiar daca nu au 

fost prevazute expres in Caietul de Sarcini sunt considerate bunuri de retur la incetarea contractului. 

5. Fezabilitatea economică a delegării gestiunii 

Fezabilitatea economică a delegării gestiunii implică estimarea costurilor şi veniturilor pe durata 

delegării, inclusiv a celei mai adecvate structuri a delegării. 

Serviciul Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor va 

urmări realizarea unui raport calitate/ cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de 

delegare de gestiune şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. Totodata vor 

trebui, daca este cazul sa  asigurate finanţarea unor investiţii suplimentare în echipamente şi 

alimentarea fondului de  investiţii  şi dezvoltare, deschis de c[tre Consiliul Jude’ean Bacău 

Se impune aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 198/ 2005 privind constituirea, alimentarea şi 

utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a 

infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea 

Uniunii Europene şi care aprobă  Normele pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului IID, 

cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, se mentionează că, „Operatorul şi unitatea 

administrativ-teritorială care realizează proiecte cu asistenţa financiară nerambursabilă din partea 

Uniunii Europene au obligaţia ca de la semnarea memorandumului de finanţare sau acordului de 

împrumut pentru cazurile specificate la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă să constituie potrivit 

art. 3 Fondul IID pe întreaga perioadă de viaţă a investiţiei”. 

Serviciul Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deseurilor va 

propune justificat,  nivelul tarifelor ce vor fi practicate, care va reflecta costul efectiv al prestaţiei şi va  

fi calculat  în conformitate cu prevederile legale (Ordinul nr. 109/2007 al ANRSC). 



 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
STANCIU ELENA 

 
 
 
 

                     
Contrasemneaza 

                                        SECRETARUL COMUNEI HELEGIU 
                                                      MARIANA SPIRIDON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

 HOTARARE 
privind aprobarea la plata a sumei de 4202 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli transport  

personal didactic pentru  luna iunie 
2016 
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 din  11.07.2016 prin  care 
aproba drepturile banesti  aferente personalului didactic reprezentand cheltuieli de deplasare  pentru 
luna iunie 2016 
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 5832/05.08.2016, rapoertele comisiilor 
de specialitate din cadrul Consiliuuli local Helegiu nr.6642,6643 si 6644 din 24.08.2016; 
- Expunerea de motive numarul 5831/05.08.2016 ; 
In conformitate cu prevederile art. 36, pct 19 lit a, art 45 si art.115(1) lit b din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare : 

 

HOTARASTE 

Art. 1 Se aproba plata  sumei de 4202 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli transport  personal 
didactic pentru  luna iunie 2016. 
Art. 2 Primarul comunei Helegiu, va duce la indeplinire prevderile prezentei hotarari prin 
compartimentele de specialitate . 
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica catre :-Institutia Prefectului –judetul Bacau 
- Primarul comunei Helegiu,- Compartimentului Finaciar –Contabilitate, Taxe si Impozite 

 

Presedinte de sedinta 
Stanciu Elena 

Contrasemneaza 
secretar comuna 

 Jr. Mariana Spiridon 
 
 
Nr.50 
Data 24.08.2016 
Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi pentru, nici un vot  impotriva , nici oabtinere  din totalul de 15 
consilieri din care 14 prezenti 
  
 

 


