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R A P O R T 
privind transparența decizională pe anul 2016 

 
 
Potrivit dispozițiilor art. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională 

în administrația publică, autoritățile administrației publice centrale și locale sunt obligate să 
întocmească și să facă public un raport anual privind transparența decizională. 

 
Legea stabilește regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea 

transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, 
alese sau numite, precum și al altor instituții publice care utilizează resurse financiare 
publice, în raporturile stabilite între ele cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale 
acestora. 
 

În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizională în administrația publică, persoana desemnată pentru relația cu societatea civilă 
la nivelul autorităților administrației publice locale de la nivelul comunei Helegiu este 
Mariana Spiridon , secretarul comunei Helegiu 

. 
 
La nivelul comunei comunei Helegiu, autoritățile administrației publice locale sunt: 

Consiliul Local - autoritate deliberativă și primarul comunei – autoritate executivă. Între 
cele două autorități, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001,  nu există raporturi de subordonare. 

 
În exercitarea atribuțiilor lor, consiliul local adoptă hotărâri, iar primarul comunei 

emite dispoziții. Sunt supuse procedurilor prevăzute de legea privind transparența 
decizională, actele de autoritate cu caracter normativ, adică cele cu aplicabilitate generală. 

 
În anul 2016, Consiliul Local al comunei comunei Helegiu s-a întrunit într-un număr de 11 
ședințe ordinare, și o sedinta  de îndată, toate fiind publice și a adoptat 74 de hotărâri, din 
acestea 44 sunt normative, astfel: 

 
-Hotărârea nr. 1 privind   aprobarea excedentului secţiunii de funcţionare şi deficitului 
secţiunii de dezvoltare din excedentul Bugetului local pe anul 2015 si aprobarea  deficitul 
secţiunii functionare  din bugetul veniturilor proprii 2015; 
- Hotărârea nr. 4 privind aprobarea   retelei scolare a unitatilor de invatamant care vor 
functiona in  comuna Helegiu in anul scolar 2016-2017 
- Hotărârea nr. 6 privind  aprobarea Planului de pază al comunei Helegiu pentru anul 2016; 
-Hotărârea nr. 9 privind anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente 
obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi a majorărilor de 
întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 
septembrie 2015 , inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanţe de natură 
fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ- teritorială a 
comunei Helegiu. 
-Hotărârea nr. 10 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016;  
-Hotărârea nr. 11 privind aprobarea  ‘’Planului de actiuni de interes local’’ ce vor fi 
desfasurate in cursul anului 2016 de catre beneficiarii Legii 416/2001 cu modificarile  
-Hotărârea nr. 14 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru anul 2015 
-Hotărârea nr. 15 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 



-Hotărârea nr. 18 aprobarea  intocmirii Planului de amenajament pastoral pentru islazul 
comunal aflat in domeniul privat al comunei Helegiu  
-Hotărârea nr. 19 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 
-Hotărârea nr. 20  privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spaţiului de 32,13  mp 
din incinta Dispensarului medical uman Bratila, aparţinand domeniului privat al comunei 
Helegiu, în vederea amenajarii unei farmacii 
-Hotărârea nr. 21 privind  stabilirea locurilor in care se vor desfasura adunarile publice 
-Hotărârea nr. 23 privind acordarea dreptului de uz si de servitute asupra unor suprafete 
de teren, proprietatea  comunei Helegiu, in  favoarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias 
- Hotărârea nr. 24 privind aprobarea Regulamentului privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de 
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă 
-Hotărârea nr. 29 validarea mandatelorconsilierilorlocali alesi la 05.06.2016 
-Hotărârea nr. 30 alegerea viceprimarului comunei Helegiu 
-Hotărârea nr. 34 privind alegerea comisiilor de specilaitate din cadrul consiliului local 
Helegiu 
-Hotărârea nr. 35 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
Consiliului local al comunei Helegiu, judetul Bacau  
-Hotărârea nr. 37 pentru privind: aprobarea categoriilor de persoane din comuna  
Helegiu ce pot beneficia de ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015, precum si a 
criteriilor si conditiilor de acordare a acestora 
-Hotărârea nr. 40 privind privind: aprobarea categoriilor de persoane din comuna -Helegiu 
ce pot beneficia de ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015, precum si a criteriilor si 
conditiilor de acordare a acestora 
-Hotărârea nr. 41 pentru privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru 
autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primăriei comunei  HELEGIU si pentru 
telefoanele institutiei  
-Hotărârea nr. 42 pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2016; 
-Hotărârea nr. 43 privind anularea unor taxe  stabilite prin Hotararea consiliului local 
Helegiu nr.47/17.12.2016 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016.I 
-Hotărârea nr. 45 privind aprobarea modificării şi completării statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B; 
-Hotărârea nr. 46 privind modificării şi completării statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău  
-Hotărârea nr. 47 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 
-Hotărârea nr. 49 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare 
a celulei II  a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu  
-Hotărârea nr. 52 privind privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al aparatului de specialitate al Primarului comunei Helegiu 
-Hotărârea nr. 50 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și 
secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul al II-lea, pe anul 2016; 
-Hotărârea nr. 54 pentru privind includerea in domeniul public al comunei Helegiu , judetul 
Bacau ,  a zonei de protectie aferenta DC 159 pe raza satului Helegiu si Dragugesti 
-Hotărârea nr. 55 privind privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 
2016 
-Hotărârea nr. 56 privind privind numirea reprezentantilor Consiliului local al comunei 
Helegiu ca membri în Consiliului de Administratie al Şcolii Gimnaziale Helegiu 
-Hotărârea nr. 57 privind prvind implementarea proiectului  “Modernizare drumuri de 
interes local,comuna Helegiu, judetul Bacau  
-Hotărârea nr. 58 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai proiectului 
“Modernizare drumuri de interes local, comuna Helegiu, judetul Bacau” 

 
-Hotărârea nr. 59 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
pentru comuna Helegiu 
-Hotărârea nr. 60 p privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 si 
modificarea si completarea listei de investitii  



-Hotărârea nr. 61  privind încheierea  între Postul de Poliție Helegiu  și Comuna Helegiu- 
Biroul Poliția Locală  din cadrul Primariei comunei Helegiu a unui Protocol de colaborare 
pentru iniţierea unor programe şi acţiuni comune privind luarea măsurilor de prevenire şi 
combatere a infracţionalităţii, de evitare a actelor de violenţă, de menţinere a siguranţei şi 
liniştii publice precum şi a disciplinei rutiere pe raza comunei Helegiu. 
-Hotărârea nr. 62 privind transmiterea catre S.C. EON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A. TG. 
MURES a  unei suprafete de teren de 40 mp cu drept de uz si  a unei suprafete de 1200 
mp cu drept de servitute, proprietate publica a comunei Helegiu in vederea executarii 
lucrarii ” Reabilitare retea joasa tensiune si  modernizare bransamente PTA 2, localitatea 
Bratila, comuna Helegiu,Judetul Bacau.’’ 
-Hotărârea nr. 63 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2016  ; 
-Hotărârea nr. 66 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2016  ; 
-Hotărârea nr. 68 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 
-Hotărârea nr. 70 pentru aprobare prelungiree PUG 
-Hotărârea nr. 71 privind includerea in domeniul public al comunei Helegiu a terenului 
aferent primariei comunei Helegiu 
-Hotărârea nr. 72 privind mandatarea reprezentantului Consiliulu local Helegiu in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau sa voteze 
modificarea si completarea Comisiei de evaluare pentru derularea si finalizarea procedurii 
de licitatie organizata in vederea atribuirii “Contractului de delegare a gestiuniiserviciului de 
operare a instalatiilor de deseurimunicipale in judetul Bacau 
 

Conform prevederilor art. 10 din Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională 
în administrația publică s-au întocmit procesele-verbale de ședință în care s-a consemnat 
rezultatul dezbaterilor celor 12 ședințe si  au fost aduse la cunoștință publică. 

 
În anul 2016 primarul comunei a emis 448 dispoziții, din acestea 38 au caracter 

normativ, astfel: 
-Dispoziția nr. 7 privind convocarea Consiliului Local în ședință deindata pentru08.01.2016 
-Dispoziția nr. 10 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară peluna ianuarie 
-Dispoziția nr. 55 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe luna februarie 
2016; 
-Dispoziția nr. 91 privind convocarea Consiliului Local în ședință  ordinară pe luna martie 
2016; 
-Dispoziția nr. 121privind delimitare sectiivotare comuna Helegiu 
-Dispoziția nr. 122 privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pentru alegerea 
autorităților administrației publice locale din anul 2016 
-Dispoziția nr. 126 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe luna aprilie 
2016;  
-Dispoziția nr. 177 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe luna iunie 
2016; 
-Dispoziția nr. 214 privind stabilirea programului de audiente cu publicul ; 
-Dispoziția nr. 378 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinara pentru luna iulie 
2016, ora 15:00; 
-Dispoziția nr. 252 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe luna august 
2016; 
-Dispoziția nr. 296privind privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe luna 
septembrie 2016; 
-Dispoziția nr 341 privind privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe luna 
octombrie 2016; 
-Dispoziția nr. 371 privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pentru alegerea 
paralamentului Romaniei din anul 2016 
-Dispoziția nr. 378 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe luna 
noiembrie 2016; 
-Dispoziția nr. 422 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe luna 
decembrie 2016; 

 
Toate aceste acte de autoritate sunt afișate pe site-ul comunei www.helegiu.ro.  

http://www.helegiu.ro/


 
În anul 2016 nu s-au înregistrat plângeri la instanța de contencios administrativ 

determinate de nerespectarea prevederilor legii privind transparența decizională. 
 

Datele centralizate din Raportul anual privind transparența decizională pe anul 
2016 sunt prevăzute în anexa la prezentul raport. 

 
      Raportul anual privind transparența decizională va fi făcut public pe site-ul 

comunei www.helegiu.ro, prin afișare la sediul propriu într-un spațiu accesibil publicului și 
prin prezentare în ședință publică.  
 

ÎNTOCMIT, 
Spiridon Mariana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.helegiu.ro/


ANEXĂ 
RAPORT DE EVALUARE  

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2016 
 

 
INDICATORI cod RASPUNS 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 
1. Numărul proiectelor de acte normative 
adoptate în anul 2016 

A1 74 
  

2. Numărul proiectelor de acte normative care 
au fost anunțate în mod public 

A2 74 
  

Dintre acestea, au fost anunțate în mod public: 
a. pe site-ul propriu A2 1 74 
b. prin afișare la sediul propriu A2 2 74 
 c. prin mass-media A2 3 - 

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea 
de informații referitoare la proiecte de acte 

A3 - 

normative   
Din care, solicitate de: 
a. persoane fizice A3 1 - 
b. asociații de afaceri sau alte asociații 
legal constituite 

A3_2 - 
  

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor 
fizice care au depus o cerere pentru primirea 

A4 - 

informațiilor referitoare la proiectul de act 
normativ 

  

5. Numărul proiectelor transmise asociațiilor 
de afaceri și altor asociații legal constituite 

A5 - 
  

6. Numărul persoanelor responsabile pentru 
relația cu societatea civilă care au fost 
desemnate 

A6 1 
  

7. Numărul total al recomandărilor primite A7   - 
8. Numărul total al recomandărilor incluse în A8 - 
proiectele de acte normative   
9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea A9 - 
asociațiilor legal constituite   
10. Numărul proiectelor de acte normative 
adoptate în anul 2016 fără a fi obligatorie 
dezbaterea publică a acestora (au fost 
adoptate în procedura de urgență sau conțin 
informații care le exceptează de la aplicarea 
Legii nr. 52/2003, conform art. 5) 

A10 - 
  
  

  
  
  

B. Procesul de luare a deciziilor 
1. Numărul total al ședințelor publice (stabilite 
de instituțiile publice) 

B1 12 
  

2. Numărul ședințelor publice anunțate prin: 
a. afișare la sediul propriu B2 1 12 
b. publicare pe site-ul propriu B2 2 12 
c. mass-media B2_3 - 

3. Numărul estimat al persoanelor care au 
participat efectiv la ședințele publice 
(exclusiv funcționarii) 

B3 157 
  

4. Numărul ședințelor publice desfășurate în 
prezența mass-media 

 12 

5. Numărul total al observațiilor și 
recomandărilor exprimate în cadrul ședințelor 
publice 

B5 - 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în B6  - 



deciziile luate 
7. Numărul ședințelor care nu au fost publice, cu motivația restricționării accesului: 

a. informații exceptate B7 1 - 
b. vot secret B7 2 - 
c. alte motive (care ?) B7_3 - 

8. Numărul total al proceselor-verbale 
(minuta) ședințelor publice 

B8 12 

9. Numărul proceselor-verbale (minuta) 
făcute publice 

B9 12 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acționată în justiție 
1. Numărul acțiunilor în justiție pentru 
nerespectarea prevederilor legii privind 
transparența decizională intentate 
administrației publice: 

 - 

a. rezolvate favorabil reclamantului C1 1 - 
b. rezolvate favorabil instituției C1 2 - 
c. în curs de soluționare C1 3 - 



Glosar de termeni: 
 
• Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală; 
 
• Asociație legal constituită = orice organizație civică, sindicală, patronală sau orice alt 
grup asociativ de reprezentare civică; 
 
• Minuta = documentul scris (procesul-verbal) în care se consemnează, în rezumat, 
punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință, precum și rezultatul dezbaterilor; 
 
• Proiect de act normativ = textul actului normativ înainte de adoptare; 
 
• Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal 
sau în scris, primită de către autoritățile publice de la orice persoană interesată în procesul 
de luare a deciziilor și în procesul de elaborare a actelor normative; 
 
• Ședință publică = ședință desfășurată în cadrul autorităților administrației publice și la 
care are acces orice persoană interesată. 
 


