ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE
NR.2/18.01.2017
Aprobarea Regulamentului de acordare a facilitatilor fiscale la nivelul Comunei Helegiu

Consiliul Local al comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din
18.01.2018;
Având în vedere :
- iniţiativa Primarului comunei Helegiu exprimată în expunerea de motive, înregistrată
cu nr.45/04.01.2017, raportul Biroului Financiar Contabilitate Taxe si Impozite,
Recuperare Creante nr. 46/04.01.2017 precum si rapoartele comisiilor de specilaitate
din cadrul Consiliului local Helegiu nr.401,402 SI 403 DIN 18.01.2017;
- Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, alin. (9) şi art. 45 alin.(2) lit.”c”
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, adoptă prezenta
HOTARARE
Art. 1 Se aproba regulamentului de acordare a facilitatilor fiscale la nivelul Comunei Helegiu
conform anexei parte integranta din presenta Hotarare.

Art 1. Cuantumul impozitelor, taxelor locale şi amenzilor stabilite prin hotărâre se aplică
începând cu data de 01.01.2017.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Bacau in vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija
secretarului comunei Helegiu.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor
administraţiei publice locale şi prin publicare pe site www.helegiu.ro

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Bacau in vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija
secretarului comunei Helegiu.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor
administraţiei publice locale şi prin publicare pe site www.helegiu.ro

Presedinte de sedinta
Drug Valeriu
Contrasemnaza
Secretar Comuna
Jr. Mariana Spiridon

ROMANIA
JUDETULBACAU
CONSILIL LOCAL HELEGIU

Anexa la HCL nr.2/18.01.2017

REGULAMENT
DE SCUTIRI SI ACORDARE A FACILITATILOR FISCALE LA PLATA IMPOZITELOR
SI TAXELOR LOCALE PENTRU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

Cap. I. Dispozitii generale
Art. 1 Prezentul regulament se aplica persoanelor fizice si juridice care solicita acordarea de
facilitati la plata impozitelor si taxelor locale.
Facilitatile fiscale reprezinta diminuarea unor obligatii de plata catre bugetul local in favoarea
anumitor contribuabili sau categorii de contribuabili, in limitele si in conditiile legii.
Facilitatile fiscale constau in scutiri sau reduceri la impozite si taxe locale, care pot fi acordate la
cerere, prin efectul legii, sau cu aprobarea Consiliului Local.
In sensul prezentului Regulament, prin urmatorii termeni se intelege:
- facilitate fiscala- scutire, reducere, amanare sau esalonare la plata de impozite si taxe sau
dobanzi si penalitati de intarziere, pentru categoriile de persoane beneficiare;
- categorie de persoana beneficiara – categorie de persoana prevazuta de lege, careia i se
poate acorda sau i se acorda o facilitate fiscala;
- contribuabil – persoana fízica sau persoana juridica care datoreaza un impozit sau o taxa;
- creanta fiscala – dreptul de a percepe impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului
general consolidat;
- accesoriile creantelor fiscale – majorari de intarziere pentru neplata in termenele legale a
creantelor fiscale.
Cap II. Tipuri de facilitati fiscale si categorii de contribuabili ce beneficiaza sau vor beneficia de
aceste facilitati
Art. 2 Facilitatile fiscale prevazute prin Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal si categoriile de
contribuabili ce beneficiaza de acestea:
1. Impozitul pe cladiri nu se aplica pentru:
a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât
cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;
b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori
în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru
activitatea proprie a acestora;
c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu
scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine
acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase
recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu
excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular,
autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite
pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare,
servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile

utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;
g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile
federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi
economice;
h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi
economice;
i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice,
oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor,
precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare
aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi
tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care
sunt folosite pentru alte activităţi economice;
l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;
m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în
calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu
respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri
şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt
folosite pentru alte activităţi economice;
p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006
pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea
unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr.
111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite
pentru activităţi economice;
r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război
şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute
la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi
a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a
reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în
gradul I de invaliditate;
u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din
România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în
administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi
administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a
Registrelor Naţionale Notariale;
w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie.

În cazul scutirilor prevăzute la lit. r) şi s):
scutirea se acordă integral pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la lit.
r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă parte din clădiri aparţine unor
terţi, scutirea nu se acordă pentru cota parte deţinută de aceşti terţi;
scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deţinută în comun cu soţul sau soţia,
pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la lit. s). În situaţia în care o cotă
parte din clădirea de domiciliu aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota parte
deţinută de aceşti terţi.
2. Impozitul pe teren nu se aplica pentru:
a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement;
b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori
în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru
activitatea proprie a acestora;
c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a
întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu
caracter umanitar, social şi cultural;
d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi
componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi
economice;
e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;
f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular,
autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite
pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare,
servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile
utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi
economice;
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente
infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente
acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului
privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;
i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor,
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone
de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol,
încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea
suprafeţei solului;
j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât
durează ameliorarea acestora;
k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau
silvicultură;
l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale
administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.,
zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul
pistelor reprezentând zone de siguranţă;
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele
ale metroului;
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate
de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu

respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în
calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia
terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de
război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările
ulterioare
t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a
reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în
gradul I de invaliditate;
u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi
administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare
a Registrelor Naţionale Notariale;
w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se
reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu
vârsta de până la 20 de ani;
x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;
y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din
România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în
administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia
terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.
În cazul scutirilor prevăzute la lit. r) şi s):
scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la lit.
r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă - parte din teren aparţine unor
terţi, scutirea nu se acordă pentru cota - parte deţinută de aceşti terţi;
scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în proprietatea persoanelor
prevăzute la lit. s), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă - parte din
terenul respectiv aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota - parte deţinută de aceşti
terţi.
3. Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru:
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război,
văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur
mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap
grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în
proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau
accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport,
la alegerea contribuabilului;
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.
1 al Decretului - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a
persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru

un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;;
d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.
3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu
domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;
f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport
public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei
localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral;
j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu
scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine
acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de
servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală,
asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie,
persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate,
în condiţiile legii;
n) autovehiculele acţionate electric;
o) autovehiculele second - hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul
propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale.
4. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se aplica, pentru:
a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de
război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din
Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii anexă;
d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau
reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public
naţional, judeţean sau local;
f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o
instituţie publică;
g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare,
conform legii;
h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o
instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o
fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi
ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi
cultural;
j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o

organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de
recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap,
persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.
5. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor
activităţi economice.
Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura
de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind plătită de această
ultimă persoană.
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile
sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de
identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi
alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.
Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul
efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de
reclamă şi publicitate.
6. Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe
spectacole
Cap III. Documentatia necesara in vederea intocmirii dosarului de acordare a facilitatilor fiscale
Art 3.Documentatia necesara in vederea intocmirii dosarului de acordare a scutirilor fiscale
pentru persoanele prevazute la Cap II, Art.2 punctele 1),2) si 3) , este urmatoarea:
- cererea adresata Consiliului Local al Comunei Helegiu, prin care se solicita scutirea de
impozite si taxe locale;
- copie Carte de Identitate;
- copie act de dobandire a proprietatii: extras de carte funciara (nu mai vechi de 30 de zile)
contract de vanzare-cumparare in forma autentica, donatie, mostenire( in cazul autoturismelor,
contractul de vanzare-cumparare sau factura);
- copie dupa actul care atesta calitatea de beneficiar al facilitatii fiscale- conform cu originalul:
adeverinta eliberata de Asociatia Veteranilor de Razboi , adeverinta eliberata de Asociatia
Fostilor Detinuti Politici din Romania, hotarare emisa de Casa Judeteana de Pensii, certficatul
sau brevetul de revolutionar, certificatul de incadrare in grad de boala sau decizia asupra
capacitatii de munca, certficat de inmatriculare sau carte de identitate a autoturismului din care
sa rezulte adaptarea acestuia.
Art. 4 Documentatia necesara in vederea intocmirii dosarului de acordare a scutirilor fiscale
pentru persoanele prevazute la Cap II, Art. 2 , punctul 4, este urmatoarea:
- actele solicitate de compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, abilitata sa acorde certificatele, avizele, autorizatiile;
- copie dupa actul care atesta calitatea de beneficiar al facilitatii fiscale: adeverinta eliberata de
Asociatia Veteranilor de Razboi , adeverinta eliberata de Asociatia Fostilor Detinuti Politici din
Romania, hotarare emisa de Casa Judeteana de Pensii, certificatul de incadrare in grad de
handicap sau decizia asupra capacitatii de munca
- copie Carte de Identitate
Cap. V. Modalitati de acordare a facilitatilor fiscale privind impozitele si taxele locale.
Art. 6.
1. In cazul in care contribuabilul este coproprietar intr-o anumita cota al unui bun mobil sau
imobil, facilitatea fiscala va fi acordata in proportie de 100 % pentru cota de proprietate detinuta
de acesta;

2. Scutirile la impozitul pe cladiri si teren acordate persoanelor fizice si/sau juridice mentionate,
se pierd in cazul instrainarii acestora prin orice mijloace catre alte persoane fizice sau juridice,
noii proprietari nu mai beneficiaza de scutiri.
Art. 7
1. Facilitatile fiscale pravazute la Art. 2, pct. 1 si pcr. 2 se acorda doar pentru locuinta de
domiciliu si terenul aferent acesteia.
2. Facilitatile fiscale prevazute la Art. 2 se acorda doar contribuabililor care, la data depunerii
cererii nu figureaza in evidentele fiscale cu obligatii restante.
5. Daca au aparut schimbari care conduc la modificarea conditiilor care se acorda facilitatile
prevazute de prezentul Regulament, persoanele in cauza trebuie sa depuna noi declaratii
fiscale in termen de 30 de zile de la aparitia schimbarilor. Obligatiile fiscale vor fi recalculate de
la data survenirii modificarilor.
Art. 8
1. Pentru dosarele incomplete, se vor solicita, in scris, documéntele care care lipsesc.
Daca in urma solicitarilor, nu se prezinta in termen de 15 de zile de la data primirii adresei sus
mentionate, de catre solicitant, actele necesare pentru completarea dosarului, acesta va fi
clasat, iar solicitantul va fi informat in scris in termen de 5 zile, cu privire la clasarea dosarului si
motívele care au stat la baza acestei decizii.
Art. 9
Prezentul Regulament intra in vigoare in momentul aprobarii prin hotarare in sedinta Consiliului
Local Helegiu.

Presedinte de sedinta
Drug Valeriu
Contrasemnaza
Secretar Comuna
Jr. Mariana Spiridon

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Nr.3/18.01.2017
privind modificarea Hotararii Consiliului Local Helegiu nr.68//21.12.2016
pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
Consiliul Local al comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din
18.01.2017;
Având în vedere :
- iniţiativa Primarului comunei Helegiu exprimată în expunerea de motive, înregistrată cu
nr.87/05.01.2017, raportul Biroului Financiar Contabilitate Taxe si Impozite, Recuperare Creante
nr. 88/05.01.2017 precum si rapoartele comisiilor de specilaitate din cadrul Consiliului local
Helegiu nr404,405,406 din 18.01.2017 ;
- 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;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, alin. (9) şi art. 45 alin.(2) lit.”c” din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, adoptă prezenta
HOTARARE
Art. 1 Se modifica Hotararea Consiliului Local Helegiu nr.68//21.12 2016 -respectiv Capitolul IV
’’ Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize
si autorizatii’’ sectiunea’’Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor
activitati’’, punctul 3‚’’Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati a
caror activitate se incadreaza in grupele 561-Restaurante, 563-Baruri si alte activitati de servire
a bauturilor si 932-Alte activitati recreative si distractive care v-a avea urmatorul continut:
Supafata
Suma/lei
Pana la 200 mp
200
Intre 200- 500 mp

1000

Peste 500 mp

6000

Art 2. Cuantumul taxelor stabilite prin hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2017.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Bacau in vederea exercitării
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei
Helegiu.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei
publice locale şi prin publicare pe site www.helegiu.ro
Presedinte de sedinta
Drug Valeriu
Contrasemenaza
Secretar comuna
Jr.Mariana Spiridon

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Nr.4/18.01.2017
privind primirea Municipiului Oneşti, judetul Bacau in calitate de membru la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB si modificarea Actului
Constitutiv si a Statului acesteia
Consiliul local al comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinaradin
18.01.2017
Avand in vedere:
-Cererea nr. 84356/22.12.2016 a Municipiului Oneşti, inregistrata la primaria comunei
Helegiu sub nr. 11540/27.12.2016 ;
-Expunerea de motive a Primarului Comunei Helegiu nr.11610/28.12.2016, Raportul de
specialitate nr. 11611/28.12.2016
-Avizele comisiilor de specilaitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.407,408 si 409
din 18.01.2017;
-Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
In baza dispozitiilor art. 36 (2) lit. b si lit. d si ale art. 45, alin. (2), lit. f din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTARASTE
Art. 1.Se aproba primirea UAT Municipiul Onesti in calitate de de membru la Asociatia
de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB.
Art. 2. Se modifica Actul Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau –
ADIB, in mod corespunzator.
Art. 3. Se modifica Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB, in
mod corespunzator.
Art. 4. Se acorda mandat reprezentantului comunei Helegiu domnului Stoica Nelu,
identificat cu CI, seria XC, nr. 951892 sa voteze in sedinta AGA in favoarea aprobarii
actelor aditionale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Bacau – ADIB
Art. 5. Prezenta hotarare va fi comunicata Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Bacau – ADIB, Institutiei Prefectului Judetului Bacau, Municipiului
Onesti persoanei nominalizate la art. 4 al prezentei hotarari, Consiliului Judetean
Bacau, si va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Drug Valeriu
Contrasemneaza
Secretar comuna

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTĂRÂRE
Nr.5/18.01.2017
privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”
Consiliul Local al Comunei Helegiu, întrunit în şedinţa ordinaradin data de 18.01.2017;
În baza prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii privind finanţele publice
locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului
Local al Comunei Helegiu nr.17/30.04.2009 privind aprobarea participării comunei
Helegiu, din judeţul Bacău, în calitate de membru fondator la înfiinţarea „Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, precum şi ale Statutului
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” ;
Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare
Bacău din nr. 11371/19.12.2016, înregistrată la Consiliul Local al Comunei Helegiu sub
nr.11677/30.12.2106;
- Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr.37/04.01.2017, raportul
compartimentului de specialitate nr.38/04.01.2017 , precum şi rapoartele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al Comunei Helegiu nr. 410,411 si 412 din 18.01.2017 ;
În temeiul art.45, alin.(1), din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă cotizaţia anuală la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, în cuantum de 2500 lei.
Art.2.. Se mandatează dl. Enea Nicu Ciprian, in calitate de Primar al UA Helegiu având
calitatea de reprezentant al unităţii administrativ teritoriale în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în
conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre, precum şi după cum urmează :
-

Pentru Judeţul Bacău - 450 000 lei;
Pentru Mun. Bacău – 450 000 lei;
Pentru Mun. Oneşti – 30 000 lei;
Pentru Mun. Moinesti si Orasul Darmanesti- 15 000 lei;
Pentru Orașele Comănești, Buhusi si Targu Ocna – 10 000 lei
Pentru Orașul Slănic Moldova-3 000 lei
Pentru comune cu o populaţie sub 3000 locuitori – 1 000 lei;
Pentru comune cu o populaţie între 3000 şi 5000 locuitori – 2 000 lei;
Pentru comune cu o populaţie între 5000 şi 10 000 locuitori – 2 500 lei;

-

Pentru comune cu o populaţie peste 10 000 locuitori – 3 500 lei.

Art.3. In cazul in care din motive obiective, Primarul unitatii administrativteritoriale, nu poate participa la lucrarile sedintelor AGA ADIS Bacau, acesta va fi
inlocuit de dl Drug Valeriu, avand functia de Viceprimar al UAT Helegiu si calitatea de
reprezentant al unităţii administrativ teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău si imputernicit sa voteze în
conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor nominalizate la art.2,
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului
Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.
Presedinte de sedinta
Drug Valeriu
Contrasemneaza
Secretar comuna
Jr. Mariana Spiridon

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Nr.6 din18.01.2017
privind aprobarea ‘’Planului de actiuni de interes local’’ ce vor fi desfasurate in
cursul anului 2016 de catre beneficiarii Legii 416/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din 27.01.2017;
Avand in vedere:
- Expunera de motive a primarului comunei Helegiu nr Nr. 47/04.01.2017, Raportul
compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. Nr.48/04.01.2017 precum si
rapoartele comisiilor de specialitate din Cadrul Consiliului local Helegiu nr. 414,415,416
din 18.01.2017 ;
- Prevederile Legii 276/30.12.2010 prin care s-a modificat si completat Legea 416/2001
privind venitul minim garantat ;
- In conformitate cu prevederile art 36 (6) lit a, punctual 2, art 45 (1) si art 155 (1) lit b
din Legea 215/ 2001 –privind administratia publica locala republicata cu modificarile si
completarile ulterioare
HOTARASTE
Art. 1 Se aproba ‘’ ‘Planul de actiuni de interes local’’ ce vor fi desfasurate in
cursul anului 2017 de catre beneficiarii Legii 416/2001 ,privind venitul minim garantata,
cu modificarile si completarile ulterioare, conform anexei parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 2 Prezenta hotarare se comunica catre:
- Institutia prefectului judetului Bacau
Primarului comunei Helegiu
Compartiment Asistenta Sociala
Publica prin afisare

Presedinte de sedinta
Drug Valeriu
Contrasemneaza
Secretar comuna
Jr. Mariana Spiridon

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
ANEXA
la hotararea nr-/2017
PLAN DE ACTIUNI DE INTERES LOCAL
ce vor fi desfasurate in cursul anului 2017 de beneficiarii legii 416/2001

Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Acţiunile / Lucrările de
interes local
Curăţarea şi igienizarea
spaţiilor aferente Caminelor
culturale, a Scolilor şi a
clădirilor administrative din
comună.
Curatarea santurilor de
scurgere
Colectarea deşeurilor
menajere din jurul coşurilor
de gunoi aflate in zona de
centru a comunei
Greblat spaţii verzi, măturat
alei parcuri şi trotuare,
inclusiv colectarea deşeurilor
şi a gunoaielor de pe străzi,
parcuri, trotuare
Lucrări de reamenajare
teren, şi de însămânţare
spaţii verzi în parcul din
centrul comunei
Curăţirea, întreţinerea,
cosirea spaţiilor aferente a
staţiei de epurare
Curăţarea şi igienizarea
malurilor cursurilor de apă
Lucrări de reamenajare
teren, acţiuni de însămânţare
spaţii verzi şi colectarea
deşeurilor şi a gunoaielor din
zona unităţilor de învăţământ
de interes local
Indepartarea zapezii cu

Perioada de
desfăşurare

Termen de
realizare

Persoana
responsabilă pentru
organizarea acţiunilor
/ lucrărilor de interes
local/viceprimar

1 zi /
săptămână

Permanent

DRUG VALERIU

1 zi /
săptămână

Permanent

DRUG VALERIU
DRUG VALERIU

2 zile /
săptămână

Permanent
DRUG VALERIU

2 zile /
săptămână

Martie –
Noiembrie
DRUG VALERIU

1 zi /
săptămână

Martie –
Iunie

1 zi /
săptămână

Martie –
Noiembrie

1 zi /
săptămână

MartieNoiembrie

DRUG VALERIU

DRUG VALERIU
DRUG VALERIU

1 zi /
săptămână

Permanent

3 zi /

Ianuarie –

DRUG VALERIU

10.

mijloace mecanice si
manuale , imprastierea
materialelor antiderapante
Săpat şanţuri pe teritoriul
administrativ al comunei
Helegiu

săptămână

Aprilie,
Noiembrie –
Decembrie

2 zi /
săptămână

Martie –
Noiembrie

DRUG VALERIU

Presedinte de sedinta
Drug Valeriu
Contrasemneaza
Secretar comuna
Jr. Mariana Spiridon

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Nr.7 /18.01.2017
privind privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale
pentru secretarul comunei Helegiu, pentru anul 2016
Consiliul Local al Comunei Helegiu,intrunit în şedinţa ordinară din 18.01.2017;
Având în vedere:
-Prevederile Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, privind Statutul
funcţionarilor publici, prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici
- Văzând Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.39//04.01.2017 ,
raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu local înregistrat
sub nr.40/04.01.2017, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local Helegiu nr417,418,419 din 18.01.2017;
În temeiul prevederilor 36 alin. (9), 45 alin. (1) şi 115 alin. (1) litera „b” din Legea nr.
215/2001, republicatã, privind administraţia publică locală,
HOTARASTE:
Art. 1. – (1) Se propune acordarea calificativului „foarte bine” , doamnei Spiridon
Mariana avand funcţia de secretar al comunei Helegiu, judetul Bacau.
(2) Evaluarea performanţelor se face de către domnul primar Enea Nicu Ciprian, iar
raportul de evaluare nu se contrasemnează, conform art. 118 alin. (1) din Hotărârea
Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacau în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Helegiu si
persoanei evaluate
Initiator
Presedinte de sedinta
Drug Valeriu
Contrasemneaza
Secretar comuna
Jr. Mariana Spiridon

