ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a
deficitului sectiunii dezvoltare in suma de 143.506.72 lei
Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara din
09.01.2012;:
Avand in vedere:
- Prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.2985/21.12.2011,
modificat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 18/06.01.2012;
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 10295/23.12.2011
si raportul compartimentului de specialitate nr.115/09.01.2012 precum si
avizul comisiilor de specitate din cadrul Conslilului local Helegiu;
In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala republicata;
HOTARASTE :
Art. 1 Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a
deficitului sectiunii dezvoltare in suma de 143.506.72 lei
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
- Biroul financiar-contabilitate, taxe si impozite
Presedinte de sedinta
Cristea Ion

Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jr Mariana Spiridon

Nr.1
Data:09.01.2012
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi pentru, nici o abtinre nici un vot impotriva

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii
pentru anul 2012
Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara din
31.01.2012:
Avand in vedere:
- Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile
si completarile ulterioare si ale Legii 293/1011 privind bugetul de stat pentru
anul 2012;
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.169/09.01.2012 si
raportul compartimentului de specialitate nr.854/27.01.2012si avizul
comisiilor de specitate din cadrul Conslilului local Helegiu;
In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala republicata;
HOTARASTE :
Art. 1 Se aproba bugetul local al comunei Helegiu la sectiunea functionare in
suma de 3427.30 mii lei.
Art. 2 Se aproba bugetul local al comunei Helegiu la sectiunea dezvoltare in
suma de 720.00 mii lei.
Art. 3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli a activitatilor finantate integral
din venituri proprii si subventii la sectiunea functionare in suma de 163,74 mii lei.
Art .4 Se aproba lista de investitii pentru anul 2012 conform anexei , parte
integranta din prezenta hotarare
Art. 5 Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite
va duce indeplinire prezenta hotarare prin compartmental de specialitate .
Art. 5 Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului judetului Bacau
- Primarul comunei Helegiu
- Compartiment financiar-contabil
Presedinte de sedinta
Cristea Ion

Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons jr. Mariana Spiridon

Nr.2
Data 31.01.2012
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi ‘’pentru’’,nici un vot impotriva nici
o abtinere

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind aprobarea ‘’Planului de actiuni de interes local’’ ce vor fi
desfasurate in cursul anului 2012 de catre beneficiarii Legii 416/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare
Consiliul local Helegiu intrunit in sedinta ordinara din 31.01.2012;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu inregistrata sub nr.
16/03.01.2012;
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.
- 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 2012 de beneficiarii Legii 416/2001 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 , autoritate tutelara
publica prin afisare

Presedinte de sedinta
Cristea Ion

Contrasemneaza
secretar comuna
Cons. Jr. Mariana Spiridon

Nr. 3
Data 31.01.2011
Hotararea a fost adoptata cu votul a 15 consilieri ‘’pentru’’, nici un vot impotriva,
nici o abtinere

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
ANEXA
la hotararea nr. 3/31.01.2012

PLAN DE ACTIUNI DE INTERES LOCAL
ce vor fi desfasurate in cursul anului 2012 de beneficiarii legii 416/2001

nr.
crt.
1.

2.

Obiectiv

Actiuni si masuri intreprinse

Lucrari
de
curatare
manuala
a
albiilor
paraurilor de pe raza
comunei
Lucrari
de curatarea
resturilor vegetale aflate
pe marginea drumurilor
comunale si judetene de
pe raza comunei Helegiu

Indepartarea vegetatiei specifice crescuta in
albia paraurilor, indepartarea gunoaielor
depozitate in aceste zone, decolmatare ,
sapaturi manuale
Curatarea santurilor de scurgere a apei
rezultatete din ploi si zapezi, indepartarea
resturilor vegetale, a maracinisurilor, a
gunoielor, intretinerea acostamentelor

Lucrari de intretinere in
incinta institutiilor publice
din comuna Helegiu
Lucrari de demolare a
constructiilor dezactivate
din domeniul si privat al
comunei Helegiu

Indepartarea resturilor vegetale, a
gunoiaielor, intretinerea acostamentelor,
vopsirea si repararea gardurilor
Demolarea propriu-zisa, selectarea
materialelor rfolosibile si trensferul acestora
catre locuri special amenajate, pregatirea
terenului in vederea redarii unei noi
destinatii
Indepartarea zapezii cu mijloace mecanice
si manuale, imprastierea materialelor
antiderapante

Termen de
realizare

responsabil
Enea Ciprian

Permanent
Enea Ciprian

Permanent
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Intretinerea in sezonul
rece a drumurilor
comunale de pe raza
comunei Helegiu
Lucrari de intretinere a
centrului civic si a zonei
centrale a satelor
comunei Helegiu
Lucrari de intretinerea
azonelor adiacente
scolilor
Intretinere teren spor si
parc din satul Helegiu

Indeprtarea resturilor vegetale, a
gunoiaelor, intretinerea acostamentelor,
gardurilor plantare de flori si arbusti
ornamentali
Curatarea santurilor de scurgerea apei
rezultate din ploi si zapezi, indeprtarea
resturilor vegetale , a gunaiaielor
Taiat iarba,curatat arbustii, curatat
resturi vegetalesi asigurarea transferului
avestora in locuri speciale, intretinerea
gardurilor

Enea Ciprian

Intreventii
ocazionale

Enea Ciprian

Lunile
1-3
10-12

Enea Ciprian

permanent

Enea Ciprian

permanent

Enea Ciprian

Enea Ciprian
Permanent

9.

Alte activitati de interes
si utilitate publica

Asigurarea depozitatii combustibilului solid(
lem de foc) diverse activitati de intretinere si
reparatii ocazionate deproducerea unor
fenomene naturale( ploi torentiale, vant
puternic, incendii, cutremure, inundatii)

Presedinte de sedinta
Cristea Ion

Intreventii
ocazionale

Contrasemneaza
secretar comuna
Cons. Jr. Mariana Spiridon

Enea Ciprian

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Privind aprobarea efectuarii concediului de odihnă restant, aferent anului
2010 si 2011 de către primarul şi viceprimarul comunei Helegiu, în anul
2012

Consiliul local Helelgiu, judetul Bacau , intrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedere :
- Prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 80 din 28 august 2003,
actualizată, aprobată prin Legea nr. 578/2003, privind concediul de odihnă
şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene,
precum şi ale primarilor şi viceprimarilor;
- Referatul nr.858/27.01.2012, intocmit de secretarul comunei.;
- Prevederile art. 47 şi art. 117 lit. „a" din Legea nr. 215/2001, a
administraţiei publice locale, republicată, ulterior modificată şi completată;
Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr. 161/09.01.2012
In baza dispoziţiilor art.36 (9) si ale art.45 (1) şi (5) din Legea nr.215/2001, a
administraţiei publice locale, republicată, ulterior modificată si completată,
HOTARASTE
Art.l. Se aprobă efectuarea concediului de odihnă restant, aferent anului 2011 în
anul 2012, de către :
- Primarul comunei Helegiu : Mihaela Badic, 15 zile din 2011;
- Viceprimarul comunei Helegiu : Enea Ciprian 47 zile( 13 zile din 2010 si 25
zile din 2011)
Art.2. Hotărârea va fi comunicată catre :
- Institutia Prefect- Judetul Bacau
- Primar
- Viceprimar
Presedinte de sedinta
Cristea Ion

Contrasemneaza
secretar comuna
Cons. Jr. Mariana Spiridon

Nr. 4
Data 31.01.2011
Hotararea a fost adoptata cu votul a 15 consilieri ‘’pentru’’, nici un vot impotriva,
nici o abtinere
ROMANIA
JUDETUL BACAU

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

H O TARARE
privind propunerea Consiliului Local Helegiu privind evaluarea
performanţelor profesionale individuale ale Secretarului comunie Helegiu,
doamna Spiridon Mariana, pentru perioada 01.01.2011 – 31.12.2011
Consiliul Local al Comunei Helegiu,,intrunit în şedinţa ordinară
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
- Expunerea de motive întocmita de primarul Comunei Helegiu, inregistrata cu r.
143/09.01.2009;
- Văzând raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu
local înregistrat sub nr.442/25.01.2010, precum şi avizul comisiei pe domenii de
specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu;
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 Se propune acordarea calificativului „ FOARTE BINE”, secretarului
comunei Helegiu , doamna Spiridon Mariana, pentru performanţele profesionale
individuale pentru perioada 01.01.2010 – 30.12.2010.
Art. 2 Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacau în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Helegiu

Presedinte de sedinta
Cristea Ion
Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jr Mariana Spiridon
Nr.6
Data:09.01.2012
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi pentru, nici o abtinere nici un vot impotriva
ROMANIA
JUDETUL BACAU

CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Privind actualizarea devizului general pentru lucrarea ‘’Alimentare cu ap
a a localitatilor Helegiu, Dragugesti, Deleni si Bratila, comuna Helegiu,
judetul Bacau’’

Consiliul local al comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara
in data de 31.01.2012;
Având în vedere :
- Expunderea de motive nr. 162/09.01.2012 a primarului comunei Helegiu ;
- Raportul compartimentului de de specialitate nr. 855/27.01.2012 ;
- Vazand H.G. nr.28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii precum si ale Ordinului 863/2008 privin
instuctiunile de aplicare ale H.G. 28/2008.
In temeiul art.36 alin. 4 , art.45 alin.1 , alin.3 art.115(1) , lit. b din Legea
215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarule si completarile
ulterioare
HOTARASTE
Art.1.Se aprobă devizul general, reactualizat, pentru lucrarea ‘’Alimentare cu
apa a localitatilor Helegiu, Dragugesti, Deleni si Bratila, comuna Helegiu, judetul
Bacau’’ in suma de 5.784.309 lei
Art.2.Un exemplar din prezenta se comunică:
-Instituţiei Prefectului jud.Bacau
-Primarului comunei Helegiu
- Compartimentului dezvoltare , investitii, achizitii publice
-spre afişare
Presedinte de sedinta
Cristea Ion
Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jr Mariana Spiridon

Nr.7
Data:09.01.2012
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi pentru, nici o abtinere nici un vot impotriva

