
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 

  
 

Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta extraordinara in data de 
09.12.2013; 
 Avand in vedere: 
- Adresa nr. R 2203/02.12.2013 a  Administratiei Judetene a Finantelor Publice a 
Judetului Bacau, precum si adresa nr. 16688/29.11.2013  a Consiliului judetean Bacau 
; 
- Prevederile art. 49, alin 4 si art 19 din Legea 273/2006 , privind finantele publice 
locale  cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.10516/04.12.2013  , raportul 
Biroului Financiar Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante 
nr.10593/06.12.2013 precum si rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local Helegiu nr. 10617/09.12.2013, 10618/09.12.2013 si  
10619/09.12.2013; 
In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica 
locala republicata; 

HOTARASTE   
 

 Art. 1 Se aproba  diminuarea bugetului local cu suma de 21,00 mii lei,  la activitatea 
de invatamant , capitolul 65020401, articol bugetar 100130 ( hotarari judecatoresti 
definitive pentru plata salariilor). 

 
 Art. 2 Se aproba  suplimatarea bugetului local pentru plata arieratelor cu suma de 
20,00 mii lei la activitatea drumuri si poduri , capitolul 84020301, articolul bugetar 
200130 (alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare) 

 
 Art. 3 Se aproba suplimentarea  bugetului local cu suma de 175,00 mii lei  pentru plata 
ajutorului incalzire locuite, capitolul 68021501 
 
Art. 4 Se aproba virarea disponibilitatilor de credite, in suma totala de 55,00 mii lei 
astfel :  
   - de  la : 
            -  activitatea autoritati executive ,  articolul  bugetar 200103 ( incalzit si  



                iluminat forta motrica) – 5 ,00 mii  
            - activitatea iluminat public si electrificari rurale, articolul  bugetar   
               200103( incalzit si iluminat forta motrica) – 50 ,00 mii  
 la: 
        - camin cultural, articol bugetar 560401( promovarea patrimoniului cultural)-   
           3,00 mii lei  
        - invatamant  secundar inferior, articol bugetar 203030 ( transport cadre  
          didactice la locul de munca) – 12,00 mii lei 
        - drumuri si poduri , articol bugetar 200130 ( alte bunuri si servicii pentru  
           intretinere si functionare) – 40,00 mii lei 
   
 Art. 5  Bugetul rectificat  va cuprinde la  venituri suma de 8809,01 mii lei  iar la partea 
de cheltuieli suma de 9667,01 mii lei cu un deficit de 858,00 mii lei. 
Art. 6  Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce 
indeplinire prezenta hotarare prin biroul de specialitate . 
Art. 7 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutia Prefectului judetului Bacau 
- Primarul comunei Helegiu 

       -     Biroul Financiar-Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante 
 
 
                                                         Presedinte de sedinta, 
                                              Cristea Gheorghe 

                                                          Contrasemeaza
    secretar comuna 

               Jr. Mariana Spiridon 
 

 
 
 
 
 
 

Nr.52 
Data 09.12.2013 
Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi ”pentru’’ , 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri din 
totalul de 15 consilieri in functie  din care 13 prezenti la sedinta 

 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
privind completarea listei de investitii  pentru anul 2013 aprobata prin 

 HCL 10/29.03.2013 
 

  Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta extraordinara  ; 
         Avand in vedere:  
- Prevederile Legii nr. 5/22.02.2013 a bugetului de stat pe anul 2013; 
- Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale  cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-Vazand Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 9972/21.11.2013  si  Raportul 
compartimentului de specilitate 10094/22.11.2013 precum si avizele comisiilor de speciliatate 
din cadrul consiliului local Helegiu nr. 10676/09.12.2013, 10677/09.12.2013, 10678/09.12.2013; 
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 aprobă completarea listei de investitii cu obiectivul  ‘’Extindere terasamente drum 
DC 159 A ( Km 0+400-0+876,25x2)’  in suma de 35638,08 lei, conform anexei  parte integranta 
din prezenta 
Art.2  Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce 
indeplinire prezenta hotarare prin biroul  de specialitate . 
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutia Prefectului judetului Bacau 
- Primarul comunei Helegiu 

       -     Compartiment financiar-contabil 
 

                                                         Presedinte de sedinta, 
                                              Cristea Gheorghe 

                                           Contrasemeaza  
  secretar comuna 

               Jr. Mariana Spiridon 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nr.53 
Data 09.12.2013 
Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi ”pentru’’ , 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri din 
totalul de 15 consilieri in functie  din care 13 prezenti 
 

 



 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

  HOTARARE 
privind utilizarea execedentului anual  al   bugetului local rezultat la incheierea 

exercitiului bugetar pe anul 2012 
 

         Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta extraordinara din 09.12.2013 
Avand in vedere: 

- Prevederile art. 58 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale  cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
-Vazand expunerea de motive nr.10265/26.11.2013 a primarului comunei Helegiu, raportul 
compartimentului de specialitate nr.10491/03.12.2013 precum  si avizele comisiilor de 
specitate din cadrul Consiliului local Helegiu; 
In temeiul art.36(4) lit. a , art  45(1) si art 115(1),lit a  din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE : 
  Art. 1 Se aproba utilizarea sumei de 36.000 lei  din execedentul anual  al   bugetului local 
rezultat a incheierea exercitiului bugetar pe anul 2012 ,   la sectiunea dezvoltare astfel: 
- Extindere terasamente drum DC 159 A ( Km 0+400-0+876,25x2) în suma  
 de 36 000 lei 
Art. 2 Bugetul rectificat va cuprinde la sectiunea de dezvoltare suma de  ______ mii lei atat 
la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli 
Art. 2  Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce 
indeplinire prezenta hotarare prin compartmental de specialitate . 
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutia Prefectului judetului Bacau 
- Primarul comunei Helegiu 
- Compartiment financiar-contabil 

 
 
                                                         Presedinte de sedinta, 
                                              Cristea Gheorghe 

                                                             
                                    Contrasemeaza  

  secretar comuna 
               Jr. Mariana Spiridon 

 
 

Nr.54 
Data 09.12.2013 
Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi ”pentru’’ , 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri din totalul de 15 
consilieri in functie  din care 13 prezenti la sedinta 



 
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 

  
Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara; 
 Avand in vedere: 
- Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice a Judetului Bacau nr.1271/13.12.2013   
inregistrata la primaria Helegiu cu nr. 10911/13.12.2013 si adresa a Finantelor Publice a Judetului 
Bacau nr. 1290/16.12.2013, inregistrata la primar ia Helegiu sub nr. 1094/16.12.2013 
- Prevederile art. 49, alin 4 si art 19 din Legea 273/2006 , privind finantele publice locale  cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 - Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.10799/11.12.2013  , raportul Biroului 
Financiar Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante nr.10800/11.12.2013 precum si 
rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliuuli local Helegiu nr.11058/18.12.2013  
nr.11059/18.12.2013 si  nr.11060/18.12.2013. 
In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala 
republicata; 

HOTARASTE   
 Art. 1 Se aproba  suplimatarea bugetului local cu suma de 87,00 mii lei astfel: 
           -   5,36 mii lei plata drepturilor de personal la asistentii sociali 
           - 81,64 mii lei   pentru indemnizatii persoane cu handicap 
Art. 2 Se aproba virarea disponibilitatilor de credite, de la  cheltuieli de personal de la activitatea 
Autoritati executile ,in suma totala de 30,00 mii lei,  la  :  
            - drumuri si poduri, articol bugetar 200130 ( alte bunuri si servicii pentru intretinere si  
               functionare)-  29,70 mii lei 
            - asistenta sociala , drepturi de personal asistenti sociali -  0,30 mii lei 
 Art. 3  Bugetul rectificat  va cuprinde la  venituri suma de 8896,01 mii lei  iar la partea de cheltuieli 
suma de 9790,01 mii lei cu un deficit de 894,00 mii lei. 
Art. 4  Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce indeplinire 
prezenta hotarare prin biroul de specialitate . 
Art. 5 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutia Prefectului judetului Bacau 
- Primarul comunei Helegiu 

       -     Biroul Financiar-Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante 
 
                                                         Presedinte de sedinta, 
                                              Cristea Gheorghe                                

                  Contrasemeaza 
secretar comuna 

                         Jr. Mariana Spiridon 
Nr.55 
Data 18.12.2013 
Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi ”pentru’’ , 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri din 
totalul de 15 consilieri in functie  din care 13 prezenti la sedinta 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU  

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
  

 HOTARARE 
privind aprobarea deschiderii unui cont curent in lei, la Banca Comerciala Carpatica si 

desemnarea persoanelor resonsabile care vor semna documentele aferente operatiunilor 
bancare 

  
Consiliul local al comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in  sedinta ordinara; 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei Helegiu 
nr.10590/06.12.2013 ,raportul compartimentului de specialitate nr. 106883/09.12.2013, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.11069/18.12.2013, 11068/18.12.2013 
si 1067/18.12.2013          
          În conformitate cu prevederile art.59 alin.2 Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice 
locale cu modificarile si completarile ulterioare ; 
          Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.49/11.11.2013 privind privind  
probarea contractării unui împrumut bancar in valoare de 570 mii lei 
       In temeiul dispoziţiilor art. 3 alin.1, art.36 alin (2) lit. b, alin (4) lit.b precum si  art.45 alin.6 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificarile si completarile ulterioare; 
  

HOTARASTE: 
       Art.1 Se aproba deschiderea unui cont curent in lei, la Banca Comerciala Carpatica,sucursala 
Onesti,  in vederea derularii operatiunilor bancare pentru creditul  in  cuantum de 570 mii lei. 
       Art.2 Se imputernicesc persoanele, care vor semna documentele aferente operatiunilor bancare 
ce se vor derula prin contul curent deschis la Banca Comerciala Carpatica, pe perioada mandatelor, 
respectiv: 

 Primar  Geaboc- Badic Mihaela, legitimat cu C.I. Seria XC Nr. 982739-prima semnatura cu 
urmatorul specimen _______________; 

 
 Contabil  Neaga Neculai,  legitimat cu C.I. Seria XC, Nr.718370, CNP 149090902044444    
       -a doua semnatura cu urmatorul speciem_________________; 

       Art.3  Persoanele desemnate, vor intocmi si semna toate documentele necesare in vederea 
deschiderii contului si efectuarii operatiunilor bancare din contul respectiv, acestea fiind valabile cu 
prima si a doua semnatura; 
       Art. 4  Primarul comunai si persoanele imputernicite la art.2, vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
         Art. 5 Hotararea se comunica catre: 
                             - Institutia Prefect judetul Bacau 
                        -Primarul comunei Helegiu 
                        -Persoanelor nominalizate la art.2 
 
                                                              Presedinte de sedinta, 
                                                   Cristea Gheorghe 

                                
Contrasemeaza 

 secretar comuna 
                        Jr. Mariana Spiridon 

Nr.58 
Data 18.12.2013Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi ”pentru’’ , 0 voturi impotriva, 0 voturi 
abtineri din totalul de 15 consilieri in functie  din care 13 prezenti la sedinta 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

H O T A R A R E 
Privind, promovarea d-nei Guramba Carmen consilier juridic gradul II, gradaţia 2, clasa de  

salarizare 31 într-un grad profesional superior, respectiv consilier juridic gradul I, gradaţia 2, 
clasa de salarizare  36 la Aparatul  de lucru al  Consiliului Local al Helegiu 

  
 Consiliul local al comunei Helegiu, judetul Bacau  intrinit in sedinta ordinara;  
 - Vazand:  
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.10760/10.12.2013, raportul secretraului 
comunei  inregistrat la nr. 10787/11.12.2013 , precum si avizele comisiilor de specialitate din cadrul 
consiliuuli local Helegiu nr.11070/18.12.2013, 11071/18.12.2013 si 11072/18.12.2013; 
-   Raportul final al concursului de promovare nr. 10730/10.12.2013 , desfasurat in data de 09-
10.12.2013 al Comisiei de examen prin care d-na Guramba Carmen este declarată “admis’’ la 
examenul de promovare din functia de consilier juridic gradul I, gradaţia 2, clasa de salarizare 36. 
- prevederile Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, art. 2 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi Dispoziţiei Primarului Comunei Helegiu 
nr.487/04.10.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de 
promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Helegiu şi instituţiilor sau autorităţilor aflate în subordine, 
coordonare ori sub autoritatea Consiliului Local Helegiu 
 In baza art. 36, alin.(9) şi in temeiul art.45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publica locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;  
 

H O T A R A S T E 
 Art. 1. Incepand cu data de 01.01.2014 , domna  Guramba Caremn  promoveaza in functia de  
consilier juridic gradul I, gradaţia 2, clasa de salarizare 36 la Aparatul  de lucru al Consiliului Local 
Helegiu si  va beneficia de următoarele drepturi salariale:  
- salariu de bază lunar 1314 lei  si 15 % spor de conditii vatamatoare , plus inca 21 clase de 
salarizare  suplimentare   , proportional cu timpul lucrat in cadrul proiectului "Modernizare drumuri 
comunale comuna Helegiu, judetul Bacau,Canalizare si statie de epurare in satele Helegiu si Deleni, 
com. Helegiu, jud. Bacau, Infiintare Gradinita, com. Helegiu, jud. Bacau. 
 Art. 2. Prezenta hotarare va fi comunicata de catre: 
- Institutia Prefectului 
- Primar 
- Birou financiar Contabilitate. Taxe si Impozite, recuperai Creanre 
- Guramba Carmen 
                                                              Presedinte de sedinta, 
                                                     Cristea Gheorghe                               

                  Contrasemeaza 
       secretar comuna 

                                       Jr. Mariana Spiridon 
Nr.59 
Data 18.12.2013 
Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi ”pentru’’ , 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri din totalul de 15 
consilieri in functie  din care 13 prezenti la sedinta 

 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 

  
Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta extraordinara; 
 Avand in vedere: 
- Adresa Agentiei de plati si Intreventie in agricultura nr.n 11724/19.12.2013, inregistrata la primaria 
Helegiu sub nr. 11128/19.12.2013 
- Prevederile art. 49, alin 4 si art 19 din Legea 273/2006 , privind finantele publice locale  cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 - Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.10799/11.12.2013  , raportul Biroului 
Financiar Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante nr.10800/11.12.2013 precum si 
rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 11175/23.12.2013, 
11176/23.12.2012 si 11177/23.12.2013.  
In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala 
republicata; 

HOTARASTE   
 

 Art. 1 Se aproba  diminuarea bugetului  cu suma de 1209,80 mii lei la capitolul Subventii primite de 
la fondul Agricol de Dezvoltare Rurala ( 45020401) . 
Art.2 Se aproba suplimentarea bugetului cu suma de 1209,80 mii lei reprezentand subventii de la 
bugetul de stat catre bugetele locale pentru sustinerea derularii proiectelor finantate din fonduri 
europene nerambursabile 
( 420220). 
Art. 3  Bugetul rectificat  va cuprinde la  venituri suma de 8896,01 mii lei  iar la partea de cheltuieli 
suma de 9790,01 mii lei cu un deficit de 894,00 mii lei. 
Art. 4  Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce indeplinire 
prezenta hotarare prin biroul de specialitate . 
Art. 5 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutia Prefectului judetului Bacau 
- Primarul comunei Helegiu 

       -     Biroul Financiar-Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante 
 
                                                         Presedinte de sedinta, 
                                              Cristea Gheorghe                 Contrasemeaza    
                                                                                                           secretar comuna 
                                  Jr. Mariana Spiridon 
Nr.60 
Data 23.12.2013 
Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi ”pentru’’ , 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri din 
totalul de 15 consilieri in functie  din care 14 prezenti la sedinta 

 
 
 
 
 
 
 



               ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

  HOTARARE 
privind aprobarea la plata a sumei de 10110 lei lei reprezentand contravaloarea cheltuieli 

transport  personal didactic pentru  lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2013 
 
 

Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta extraordinara ; 
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; 
- Hotararile  Consiliului de Administratie a Scolii cu calsele I-VIII Helegiu nr. 7/18.10.2013, 
nr.8/08.11.2013 si nr.12/02.12.2013 se aproba drepturile banesti  aferente personalului didactic 
reprezentand cheltuieli de deplasare  pentru  lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2013; 
- Adresa nr. 1831/19.12.2013 a Scolii gimnaziale Helegiu inregistrata la Primaria comunei Helegiu 
sub nr. 11079/19.12.2013; 
- Vazand Expunerea de motive nr. 11084/19.12.2013 a primarului comunei Helegiu, Raportul 
compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 11095/19.12.2013 si avizele comisiilor de 
specilaitate din cdrul Consiliului local Helegiu nr.11182/23.12.2013, 11183/23.12.2013 si 
11184/23.12.2014; 
In conformitate cu prevederile art. 36, alin 6,  lit a , pct 1  art 45 alin 1 din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala,  republicata cu modificarile si completarile ulterioare  

 
HOTARASTE 

 
Art. 1 Se aproba plata  sumei de 10110 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli transport  personal 
didactic pentru  lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2013; 
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, 
Recuperare creante 
                                                         Presedinte de sedinta, 
                                         Cristea Gheorghe                                

                  Contrasemeaza 
secretar comuna 

                         Jr. Mariana Spiridon 
Nr.61 
Data 23.12.2013 
Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi ”pentru’’ , 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri din 
totalul de 15 consilieri in functie  din care 14 prezenti la sedinta 
 


	HOTARARE

