ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012
Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedere:

- Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare si ale Legii 286/2010 privind bugetul de stat pentru anul 2011;
- Raportul 10012/06.12.2012 al Biroului Financiar Contabilitate , Taxe si Impozite, Recuperri
Creante;
In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala
republicatacu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE :
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local cu (– ) 20 mii lei.
Art. 2 Bugetul local va cuprinde la partea de venituri suma de 11318.85 mii lei iar la parte ade
cheltuili suma de 11509,05 mii lei, cu un deficit de 190,20 mii lei.
Art. 3 Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce indeplinire
prezenta hotarare prin compartmental de specialitate .
Art. 4 Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului judetului Bacau
- Primarul comunei Helegiu
- Biroul Financiar-Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperari Creante
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind aprobarea la plata a sumei de 3783 lei lei reprezentand
contravaloarea cheltuieli transport personal didactic pentru luna noiembrie
2012
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 nr.
11/30.11.2012 prin care aproba drepturile banesti aferente personalului didactic
reprezentand cheltuieli de deplasare luna noiembrie 2012
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.100084/07.12.2012;
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 3783 lei , reprezentand contravaloare cheltuieli
transport pentru personal didactic in luna noiembrie 2012.
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
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ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Privind modificarea hotărârii Consiliului local Helegiu nr. 54/31.10.2012
prin care s-au stabilit şi taxele si impozitele locale pentru anul 2013
Consiliul Local Helegu, întrunit în şedinţa ordinară
Având în vedere :
- Prevederile art. 5, alin.(1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale
-Prevederile titlului IX, capitolul 8, art. 287, art.288, alin.(2),art.292, alin. (3) şi
art. 286, alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificat si
completat prin OUG. nr. 155/21.12.2007;
- Raportul de specialitate nr. 5102/15.07.2011
- Prevederile H.G. nr.956/2009 privind nivelurile impozabile, impozitele si taxele
locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu
anul fiscal 2010
In temeiul art.36, alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), şi art.49 din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale , republicată,
HOTARASTE
Art.1- Capitolul III., alin (1) ’’Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune
mecanica ’’ din Hotararea Consiuluilui Local Helegiu nr. 54/31.10.2012 se modifica si va
avea urmatorul continut:
‚’In cazul oracaruia dintre urmatoarele autovehicule impozitul pe mijlocul de
transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea
fiecarei grupe de 200 cm³ sau fractiune din acesta cu suma corespunzatoare din
tabelul urmator’’:
Nr.
Crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Mijloace de transport cu tractiune mecanica
Vehicule inmatriculate ( lei/200 cm³ sau fractiuni din aceasta)
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu
8
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm³
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601
18
cm³
şi 2000 cm³inclusiv cm³
Autoturism cu capacitatea cilindrică între 2001
72
cm³
şi 2600 cm³ inclusiv

6.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601
cm³
şi 3000 cm³ inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste
3001 cm³

144

290

6.
7.

Autobuze, autocare, microbuze
Alte autovehicule cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum
1.
şi autoturismele de teren din producţie internă
Tractoare înmatriculate
II Vehicule inregistrate
1.
Vehicule cu capacitate cilindrica
1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica
<4800 cm³
1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica >
4800 cm³
2.
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata
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Lei/200 cm³
2
4
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