
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Nr.32/28.06.2017 

Privind aprobarea   organigramei şi  statului de funcţii al aparatului  de specialitate al 
Primarului comunei Helegiu si structurilor subordonate Consiliului local Helegiu 

 
Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara in data de 28.06.2017; 
Analizand  expunerea de motive a primarului  comunei Helegiu ,inregistrata sub nr. 
4789/13.06.2017, prin care se propune  modificarea  statului de functii, raportul 
compartimentului de specialitate  inregistrat sub nr.4790/13.062017. 
 -Avand in vedere prevederile: 
- O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si completirile 
ulterioare; 
- Avand in vedere prevederiale  H.G. nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei 
funclionarilor publici cu modificarile gi completarile ulterioare;  
-Art. 64 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
- Art.36 alin.(3) lit.b) din Legea nr.21512001 privind administratia publica  locala, cu modificarile 
si completdrile ulterioare;  
-Vazand rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Helegiu. Nr. 5174,5175 si 
5176 din 28.06.2017; 
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

HOTARARE: 
Art.1 Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului 
comunei Helegiu si a structurilor subordonate Consiliuluilocal Helegiu,  prin transformarea unei 
unui post in functie publica definitiva ca urmare a terminarii perioadei de stagiu  astefl:   
In  cadrul compartimentului Tehnic, Urbanism, Amenajare teritoriu,Protectia mediului (poziţia nr. 
12 în statul de funcţii ) postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant se transformă în 
post de inspector, clasa I, grad profesional asistent . 
Art.2. Se aprobă Statul de funcţii si Organigrama   personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al  primarului comunei Helegiu si structurilor subordonate Consiliului local Helegiu 
conform anexei 1 si 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3. Primarul comunei Helegiu, va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari. 
Art.4 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Bacau, primarului comunei 
Helegiu si se aduce la cunostinta publica prin afisare. 

Presedinte de sedinta 
Parjol Catalin 

Contrasemneaza 
    secretar comuna 

             cons.jr.Mariana Spiridon 
Adoptata cu 12 voturi pentru, nici un vot impotriva , nici o  o abtinere 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Nr.34/ 28.06.2017 

privind aprobarea la plata a sumei de 5146 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli 
transport  personalului didactic si didactic auxiliar al Scolii Gimnaziale Helegiu pentru  

luna mai 2017 
 
 
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinaradin 28.06.2017 ; 
Avand in vedere: 
-Prevederile art.105 din Legea  1/2011 a Educatiei Nationale cu modificarile si completarile 
ulterioare  si  Hotararea nr. 569/2015 pentru aprobarea normelor metdologice privind 
decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la alocul de munca a cadrelor didactice si a 
personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat; 
-Hotararea  Consiliului de Administratie a Scolii cu calsele I-VIII Helegiu nr.  12/12.06.2017 prin  
care aproba drepturile banesti  aferente personalului didactic reprezentand cheltuieli de 
deplasare  pentru luna mai 2017 
-Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 4787/13.06.2017 ; 
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 4789/13.06.2017; 
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu 5180, 5181 si 5182 din 
28.06.2017 . 
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 5146 lei reprezentand contravaloarea   cheltuieli transport  
personalului didactic si didactic auxiliar al Scolii Gimnaziale Helegiu pentru  luna mai 2017. 
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 
Initiator 

Presedinte de sedinta 
Parjol Catalin 

Contrasemneaza 
    secretar comuna 

             cons.jr.Mariana Spiridon 
 

 
Adoptata cu 1o voturi pentru, nici un vot impotriva , doua abtineri 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Nr. 33/28.06.2017 

privind aprobarea contributiei Consiliului local al comunei Helegiu la finantarea activitatii 
de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 2017 

   
Consiliul local Helegiu, intrunit in sedinta ordinara, din 28.06.2017 
-  Vazand : expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr. 4629/07.06.2017, prin care 
se propune aprobarea contributiei Consiliului local al comunei Helegiu la finantarea activitatii de 
asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru persoane cu handicap , raportul 
compartimentului Asistenta sociala nr. 4639/07.06.2017 precum si rapoartele comisiilor de 
specilitate din cadrul Consiliului local Helegiu precum si avizele comisiilor de specialiatte din 
cadrul Consiliului local Helegiu nr.5177, 5178 si 5179 din 28.06.2017. 
- Vazand Hotararea Consiliului Judetean Bacau nr. 104/29.04.2017 cu privire la stabilirea 
costurilor medii anuale pentru finanatarea  serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii 
drepturilor copilului si ale  persoanei adulte cu handicap;  
 -Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia şi promovarea drepturilor 
copilului cu modificarile şi completarile ulterioare, ale art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, republicată, cu modificarile 
cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care 
beneficiază copiii si tinerii ocrotiti de serviciile specializate pentru protectia copilului, mamele 
protejate în centre maternale, precum şi copii încredintati sau dati în plasament la asistenti 
maternali profesionisti, cu modificarile şi completarile ulterioare;  
- Avand in vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale H.G. nr. 
268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
448/2006 republicata;  
 In temeiul 36 alin. 6 lit. “a” pct. 2, raportat la art 45alin.2 , lit a din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  
  

HOTARASTE: 
  Art. 1 – Se stabileste nivelul contributiei Consiliului local al comunei Helegiu la finantarea 
activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap, pentru anul 2017, in cuantum 
de  35% din costul anual pentru intretinerea acesteia. 
Art. 2 – Prezenta hotarare va fi comunicata Compartimentului asistenta sociala,  
Biroului Financiar Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante , Institutiei Prefectului – 
Judetul Bacau, Primarului comunei Helegiu si va fi afisata pe site-ul institutiei.  
 

Presedinte de sedinta 
Parjol Catalin 

Contrasemneaza 
    secretar comuna 

             cons.jr.Mariana Spiridon 
 
 
Adoptata cu 12 voturi pentru, nici un vot impotriva , nici o abtinere 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Nr. 35/28.06.2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai proiectului 
“Modernizare si consolidare camin cultural, sat Helegiu“ 

Consiliul Local al Comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara; 
Avand in vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.  4942/20.06.2017  privind aprobarea 
indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii ” Modernizare si consolidare camin 
cultural, sat Helegiu ”,  Programul de Dezvoltare Rurală 2014-2020 în cadru- M7 / 6B – „ 
INVESTIŢII locale de bază destinate populaţiei rurale, inclusiv a celor de agrement şi culturale, 
şi a infrastructurii aferentel; 
- Referatul întocmit de compartimentul Dezvoltare, Investitii. Achizitii Publice  cu nr. 
4943/20.06.2076, precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
- Devizul general intocmit de SC RISE PROIECT SRL ; 
- Tinand cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale; 
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu 5183, 5184 si 5185 din 
28.06.2017 
    În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2), litera ,,b,, şi alin. (4) litera ,,d”, art. 45 şi ale 
art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARASTE 
    Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru proiectul „Modernizare si consolidare 
camin cultural, sat Helegiu “,după cum urmeaza: 
- Valoare totala =  730721,88 lei cu TVA             159989,90 euro cu TVA  
 din care 
- Constructii si montaj = 641406,63 lei cu TVA    140434,48 euro cu TVA 
(Curs euro = 4,5673 la data de 26.06.2017) 
Hol                                          10.01 mp 
Oficiu                                      25.85 mp 
Hol                                          25.24 mp 
Biblioteca                               35.30 mp 
Depozit                                     8.22 mp 
Sala                                         94.47 mp 
G.S.                                          13.44 mp 
C.T.                                            6.51 mp 
Hol                                            9.50 mp 
Culise                                      10.19 mp 
Scena                                    40.56 mp 
Art. 2  Prezenta hotarare se comunica : 
         - Institutiei Prefectului judetului Bacau; Primarului comunei Helegiu 
        Presedinte de sedinta 

Parjol Catalin 
Contrasemneaza 

    secretar comuna 
             cons.jr.Mariana Spiridon 

Adoptata cu 12 voturi pentru, nici un vot impotriva , nici o abtinere 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

                                                                  HOTARARE      
 Nr.36/28.06.2017 

privind implementarea proiectului   “Modernizare si consolidare camin cultural, sat 
Helegiu” 

 
Consiliul Local al Comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinaradin 28.06.2017; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
luând act de: 
expunerea de motive a primarului comunei Helegiu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr. 
4946/20.06.2017, prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un 
aport pentru dezvoltarea colectivităţii; 
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat 
cu nr. 4947/20.06.2017, prin care se motivează, în drept şi în fapt,  necesitatea şi oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii; 
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice 
de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Local nr35/28.06.2017 privind  aprobarea indicatorilor tehnico - 
economici pentru obiectivul de investitii  “Modernizare si consolidare camin cultural, sat Helegiu” 
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu 5186, 5187 si 5188r5d din 
28.06.2017 
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit "b", alin. (4), lit d) si art.115, alin. (1), lit. "b" din Legea 
nr. 21512001a administratiei publice locale,republicata; 

     HOTARASTE 

 Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului “Modernizare si consolidare camin cultural, 
sat Helegiu”, denumit în continuare Proiectul. 
Art. 2.(1) - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - 
P.N.D.R., potrivit legii 
(2) Necesitatea si oportunitatea investitiei este data de urmatoarele elemente :  
la nivelul comunei Helegiu , judetul Bacau se desfasoara activitati culturale; 
populatia comunei este de 6567 locuitori conform recensamantului populatiei din 2011. 
existenta caminului cultural in comuna Helegiu din anul 1960 



Art. 3. - Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului. 
Art. 4. - Caracteristicile tehnice ale Proiectului : 
- suprafata totala construita este de 333 mp din care  Hol   10.01 mp,Oficiu  ,25.85 mp,Hol  
25.24 mp,Biblioteca 35.30 mp, Depozit   8.22 mp,Sala  94.47 mp, G.S. 13.44 mp,C.T.  6.51 mp , 
Hol  9.50 mp,Culise  10.19 mp,  Scena  40.56 mp 
Art. 5. -  Comuna Helegiu se angajează să asigure contribuţia proprie aferentă Proiectului 
reprezentand cheltuieli neeligibile din bugetul proiectului în valoare totală de 350265,79 lei. 
Art.6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate 
şi de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. 
Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Helegiu. 
Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei şi prefectului judeţului Bacau şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www helegiu.ro.  
 

Presedinte de sedinta 
Parjol Catalin 

Contrasemneaza 
    secretar comuna 

             cons.jr.Mariana Spiridon 
 

 
Adoptata cu 12 voturi pentru, nici un vot impotriva , nici o abtinere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


