
 
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
 

 HOTARARE 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunai Helegiu, pentru anul 2013 
 
 
Consiliul local al comunei Helegiu, judetul Bacau,intrunit in sedinta ordinara; 

Având în vedere raportul nr.509/23.01.2013 întocmit de secretarul comunei 
Helegiu prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, 
pentru anul 2013; 
- În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999, republicată, privind Statutul  
funcţionarilor publici şi Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici nr.7660/2006, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului 
de ocupare a funcţiilor publice; 
În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi  
art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2013, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Primarul Comunei Helegiu, prin aparatul de specialitate va  aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
.Art.3. Prezenta hotarire se comunică catre : 

- ANFP Bucureşti  
-  Instituţia Prefectului Judetului Bacau 
- Primarul comunei 

 
 
Presedinte de Sedinta 
    Mitroiu Adina  
                                              Contrasemneaza 
                              Secretar comuna 
                         Cons.jur.Mariana Spiridon 
 
Nr.7 
Data: 28.02.2013 
Adoptata cu 15 voturi ‘’pentru’’ , nici  o abtinere, nici un vot impotriva 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Privind aprobarea cererilor  de acordare de scutiri fiscale de scutire şi 
reducere la plata impozitului pe clădiri şi terenuri in comuna Helegiu 

 
Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara  

Avand in vedere: 
- Un numar de 28 cereri formulate de către persoanele fizice inregistrate la  

Primaria comunei, prin care se solicta scutiri de la plata taxelor si 
impozitelor si a penalitatilor aferente cu care se inregistrau la finele anului 
2012; 

- Raportul de specialitate nr. 693 /  29.01.2013   intocmit de catre Biroul 
Financiar Contabilitate Taxe si Impozite  , Recuperari Creante  

-  Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,Helegiu; 
- In conformitate cu prevederile art. 286, art. 3 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si a art. 125, 
alin.2 lit.d) si e) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscala   

În temeiul prevederilor art. 27 si art. 36 , alin. (2) , lit. b) , alin. (4) lit. c) și al 
prevederilor art. 45 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicata si actualizata, 
 
                                                         HOTARASTE 
 

Art.1 Se aproba 26 de cereri  formulate de persoanele fizice  prin care se solicita 
scutirea de la plata  impozitului pe cladiri şi a impozitului pe teren precum si  a 
penalitatilor cu care se inregistrau la finele anului 2012 ,conform  Anexa nr. 
1 ,parte integranta la prezenta hotarare. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Biroul 
Financiar Contabilitate Taxe si Impozite , Recuperari Creante din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu . 
Art.3. Prezenta hotarare se comunică solicitantilor de facilitati fiscale, Biroul 
Financiar Contabilitate Taxe si Impozite, Recuperari Creante , Primarului  
comunei Helegiu si Institutiei Prefectului judetului Bacau. 
 
Presedinte de Sedinta 
    Mitroiu Adina  
                                              Contrasemneaza 
                              Secretar comuna 
                         Cons.jur.Mariana Spiridon 
Nr.8 
Data: 28.02.2013 
Adoptata cu 13 voturi ‘’pentru’’ ,  doua abtineri, nici un vot impotriva 

http://www.satu-mare.ro/fisiere/2011phFacilitatiFiscaleA1.pdf
http://www.satu-mare.ro/fisiere/2011phFacilitatiFiscaleA1.pdf


ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Privind aprobarea   retelei scolare a unitatilor de invatamant care va functiona in  

comuna Helegiu in anul scolar 2013-2014 
 
Consiliul local Helegiu, intrunit in sedinta ordinara  in data de 28.02.2013: 
Avand in vedere: 
      -     Dispozitiile art. 61, alin.(2) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu                          
modificarile şi completarile ulterioare; 
      -    Dispozitiile art. 25 din anexa la O.M.C.T.S. nr.6212/13.11.2012 privind 
Metodologia pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea retelei 
unitatilor de învatamant preuniversitar de stat, particular sau confesional pentru 
anul şcolar 2013/2014 

- Raportul compartimentului de specialitate nr. 867/06.02.2013; 
In temeiul art 36(6) lit.a pct.1, art45(1) si art 115(1) lit b din Legea 215/2001 
privind administratia publica locala , cu modificarile si completarile ulterioare: 

 
                                                      HOTARASTE  
  

      Art. 1 Se aproba Reteaua scolara care va functiona in urmatorul an  
scolar in comuna Helegiu  astfel: 

- Scoala Gimnaziala, sat Helegiu, comuna Helegiu – unitate cu persoanlitate 
juridica, avand in subordine 8 structuri dupa cum urmeaza : 

             -  Gradinita cu program normal sat  Helegiu, comuna Helegiu           
             -  Scoala Gimnazială , sat Brătila, comuna Helegiu  
             -  Gradinita cu program normal, sat Bratila , comuna Helegiu  
             -  Scoala Gimnaziala , sat Drăgugesti, comuna Helegiu  
             -  Gradinita cu program normal nr.1 , sat Drăgugesti, comuna Helegiu                                       
             -  Gradinita cu program normal nr.2 , sat Drăgugesti, comuna Helegiu                   
             -  Scoala Gimnazială ,sat Deleni, comuna Helegiu  
             -  Gradinita cu program normal , sat Deleni, comuna Helegiu 

     Art. 2 Prezenta hotarare se comunica catre : 
- Institutia prefectului judetului Bacau 
- Primarului  comunei Helegiu 
- Scoala Gimnaziala, sat Helegiu, comuna  Helegiu  
- Inspectoratului Scolar judetean Bacau 

 
Presedinte de sedinta 
Mitroiu Adina                  
                                                                                                             Contrasemneaza  

                               Secretar comuna 
                                                                                   Cons.jr Mariana Spiridon 

 
Nr.9 
Data:28.02.2013 
Hotararea a fost adoptata cu  15 voturi pentru, nici o abtinre nici un vot impotriva 



 
 


