ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Privind incetarea de drept prin demisie a mndatului de consilier local
a domnului Buhaiu Gheorghe
Consiliul Local al Comunei Helegiu, judetul Bacu;
Avand in vedere demisia din functia de consilier local a domnului Buhaiu Gheorghe
înregistrată sub nr. 192/09.07.2012 la sediul Aliantei pentru Bacau;
Tinand cont de Referatul constatator intocmit de secretarul comunei Helegiu
nr.4989/09.07.2012 prin care se propune a se constata încetarea de drept a mandatului de
consilier local al d-lui Buhaiu Gheorghe şi declararea vacană a acestui mandat, inregistrat cu
nr.4978/09.07.2012 ;
Vazand prevederile art.36, alin.1, din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata;
In conformitate cu prevederile:
- art.9, alin.2, lit.a si lit.h^1, art.10 si art.12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, modificata si completata ulterior
- Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Comunei Cotmeana;
In temeiul prevederilor art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata ;
HOTARASTE:
Art.1: Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local din partea Aliantei pentru
Bacau al domnului Buhaiu Ghorghe, ca urmare a demisiei depuse.
Art.2 : Se declară vacant mandatul consilierului prevăzut la art.1, ca urmare a demisiei.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Enea Ciprian

Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jr. Mariana Spiridon

Nr.34
Data: 10.07.2012
Adoptata cu 15 voturi ‘’pentru’’ , nici o abtinere, nici un vot impotriva

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Privind modificarea Hotararii Consiliului local Helgiu nr.29/20.06.2012 privind componenta
Comisie de validare a mandatelor consilierilor locali declarati alesi la alegerile din
10.06.2012.
Consiliul local al comunei Helegiu,judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedre:
- Prevederile art.31,alin.(2) – (4) din Legea nr.215/2001,republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare,privind administratia publica locala, potrivit carora ,,pentru validarea mandatelor,consiliile
locale aleg prin vot deschis,dintre membrii lor,pe intreaga durata a mandatului,o comisie de
validare alcatuita din 3 – 5 consilieri.
- Tinand cont de necesitatea modificarii componentei comisiei de validare, ca urmare a demisiei
consilierului local Buhaiu Ghorghe
In temeiul prevederilor art.31,alin.(1),ale art.45,alin.(1),art.47 si ale art.115,alin.(1),lit.,,b”din Legea
nr.215/2001, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,privind administratia publica
locala,
H O T A R A S T E:
Art.Unic.-Se modifica Hotararea Consiliului local Helgiu nr.29/20.06.2012 ,privind componenta
Comisie de validare a mandatelor consilierilor locali declarati alesi la alegerile din 10.06.2012,
dupa cum urmmeaza::
1.-D-l consilier ;Tudor Marinel – presedintele comisiei;
2.-D-l consilier Magdalina Ion
– membru;
3.-D-l consilier Rata Nicolae – membru.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Enea Ciprian

Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jr. Mariana Spiridon

Nr.35
Data: 10.07.2012
Adoptata cu 15 voturi ‘’pentru’’ , nici o abtinere, nici un vot impotriva

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Cristea Gheorghe supleant ales
pe listele Aliantei Pentru Bacau
Consiliul Local al Comunei Helegiu, judetul Bacu;
Examinând raportul comisiei de validare nr. 5012/10.07.2012 , prin care se propune
validarea mandatului de consilier local al do Aliantei Pentru Bacau
Avand in vedere Procesul verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 10.06. 2012
in comuna Heelgiu, precum şi adresa Aliantei Pentru Bacau nr. 193/09.07.2012 inregistrata la
primaria comunei Helegiu sub nr. 4978/09/07/2012,
Vazand prevederile art.36, alin.1, din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata;
In conformitate cu prevederile:
- art.9, alin.2, lit.a si lit.h^1, art.10 si art.12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, modificata si completata ulterior
- Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Comunei Helegiu;
In temeiul prevederilor art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata ;
HOTARASTE:
Art. 1 (1) Validează mandatul de consilier local in cadrul Consiliul local Helegiu, domnului
Cristea Gheorghe ales ca supleant al Aliantei Pentru Bacau,m în cadrul alegerilor locale
desfăşurate la 11 iunie 2012.
(2) Prin modificarea Hotărârii Consiliului local Helegiu nr. 33/20.06.2012 privind
organizarea comisiilor de specialitate, domnul Consilier local – Cristea Gheorghe, va activa,după
depunerea jurământului, –Comisia pentru buget-finante, dezvoltare economico-sociala, lucrari
publice, prestari-servicii, organizarea licitatiilor publice
Art. 2 Hotărârea poate fi atacată cu contestaţie în 5 zile de la adoptare pentru persoanele
prezente şi respectiv de 5 zile de la comunicare pentru persoanele absente de la şedinţă.
Art. 3 Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Bacau în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate, domnului Cristea Gheorghe

PRESEDINTE DE SEDINTA
Enea Ciprian

Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jr. Mariana Spiridon

Nr.36
Data: 10.07.2012
Adoptata cu 15 voturi ‘’pentru’’ , nici o abtinere, nici un vot impotriva

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind aprobarea la plata a sumei de 3416 lei reprezentand contravaloarea cheltuielilor de
deplasare ale personalului didactic pentru luna mai 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 Sportuluiprivind decontarea navetei cadrelor didactice;
-Hotararea Consiliului de Administratie a Scolii cu calsele I-VIII Helegiu nr. 7/19.06.2012 prin care
aproba drepturile banesti aferente personalului didactic reprezentand cheltuieli de deplasare luna
mai 2012
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 4521/19.06.2012;
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 3416 lei , reprezentand contravaloare cheltuieli de transport
pentru personalului didactic in mai 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
PRESEDINTE DE SEDINTA
Enea Ciprian

Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jr. Mariana Spiridon

Nr.37
Data: 10.07.2012
Adoptata cu 15 voturi ‘’pentru’’ , nici o abtinere, nici un vot impotriva

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
pentru comuna Helegiu
Consiliul Local al comunei Helegiu întrunit în şedinţa ordinară;
Analizând raportul compartimentului de specialitate nr.4704/26.06.2012 prin care se
propune aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a riscurilor pentru comuna Helegiu;
Având avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Helegiu;
În conformitate cu art. 4 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor şi art. 6 şi art. 7 din Ordinul nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de
elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 8, 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;
HOTARASTE:
Art.1. – Se aprobă Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Helegiu,
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Primarul comunei Helegiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Enea Ciprian

Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jr. Mariana Spiridon

Nr.38
Data: 10.07.2012
Adoptata cu 15 voturi ‘’pentru’’ , nici o abtinere, nici un vot impotriva

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind aprobarea infiintarii la nivelul comunei Helegiu a Serviciului
Public de Alimentare cu Apa al comunei Helegiu, judetul Bacau
Consiliul local al comunei Helegiu,judetul Bacau;
Avand in vedere
· Raportul de specialitate nr.4488/18.06.2012 inaintat de catre compartimentul dezvolatre, achizitii
publice, investitii ;
· Prevederile art.6 ,art.7,art.8 alin (1) si alin (3) si art.23 alin (4) din Legea nr.51/2006
privind serviciile comunitare de interes public,cu completarile si modificarile ulterioare;
· Prevederile art.2 alin (1) ,art.12 alin (2) si art.17 alin (1) din Legea nr.241/2006 privindv serviciul
de alimentare cu apa si de canalizare,cu completarile si modificarile ulterioare;
· Prevederile art.36 alin (2) lit. “d” si alin 6,lit.”a”,pct.14 din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala,republicata,cu completarile si modificarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.45 alin (1) ,art.49 si art.115 alin (1) lit.”b” din Legea
administratiei publice locale republicata,cu completarile si modificarile ulterioare;
HOTARASTE
Art.1 – Se aproba infiintarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa al comunei Helegiu, judetul
Bacau, ca structura fara personalitate juridica, cu obiect de activitate tratarea, transportul,
inmagazinarea si distributia apei la nivelul comunei Helegiu, judetul Bacau
Art. 2 Se stabileste modalitatea de gestiune directa a Serviciului Public de Alimentare cu Apa al
comunei Helegiu, judetul Bacau
Art. 3 Se infinteaza Compartimentul Serviul Public de Alimentare cu Apa in aparatul se specialitate
al primarului comunei Helegiu .
Art. 4 Se aproba darea in adminstrare a Serviuluil Public de Alimentare cu Apa catre
Compartimentul Serviul Public de Alimentare cu Apa dupa modificarea corespunzatoare a
orgnigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Helgiu.
Art.5 Hotararea se comunica primarului, Institutiei Prefectului judetului Bacau si adusa la
cunostinta publica.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Enea Ciprian
Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jr. Mariana Spiridon

Nr.39
Data: 10.07.2012
Adoptata cu 15 voturi ‘’pentru’’ , nici o abtinere, nici un vot impotriva

ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
H O T A RA R E
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a caietului de sarcini pentru
Servicul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Helegiu
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau;;
Avand in vedere:
- Prevederile art. 23 alin.(4),art. 24 alin.(2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice cu modificările şi completările ulterioare;art. 10,alin.(1),lit. c) din Legea nr. 241/2006 a
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul
nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare;Ordinul nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare;Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
- Raportul compartimentului de specialitate nr.4628/28.06.2012;
- În temeiul art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare, cu un nr. de 10 voturi pentru, adoptă
următoarea:
HOTARARE
Art. 1. Se aprobă Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Apă si canalizare al comunei
Bacau, judetul Bacau, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Caietele de sarcini al Serviciul Public de Alimentare cu Apă si Canalizare al comunei
Helegiu, judeţul Bacau, conform anexelor nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Hotararea va fi comunicata primarului comunei Helegiu, copmartimentului de specialitate si
Institutiei Prfectului judetului Bacau
PRESEDINTE DE SEDINTA
Enea Ciprian

Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jr. Mariana Spiridon

Nr.40
Data: 10.07.2012
Adoptata cu 15 voturi ‘’pentru’’ , nici o abtinere, nici un vot impotriva

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTAR ARE
privind aprobarea –in principiu-a pretului la apa potabila furnizata de
Serviciul de Alimentare cu Apa al comunei Helegiui, judetul Bacau
Consiliul local al comunei Helegiu, judetul Bacau;
Avand in vedere raportul compartimentului de specialitate nr.4703/26.06.2012,
Memoriul tehnico-economic nr. 4704/26.06.2012 prin care se justifica oportunitatea stabilirii pretului
la apa potabila pentru locuitorii satului Deleni si Dragugesti, comuna Helegiu
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.51/2006 privind serviciile publice comunitare
de utilitati publice si ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare,
modificate si completate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.13/2008;
Vazand Ordinul A.N.R.S.C.nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire,
ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de
canalizare;
In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ,
HOTARASTE:
Art.1-Se aproba –in principiu- pretul de 3,50 lei/m.c. fara T.V.A. pentru apa
potabila furnizata de Serviciul Public de Alimentare cu Apa al comunei Helegiu, judetul Bacau,
pentru beneficiarii din satele Deleni si Dragigesti, comuna Helegiu.
Art.2-Hotararea va face parte din documentatia ce va fi inaintata la A.N.R.S.C.
pentru obtinerea avizului la fisa de fundamentare pentru stabilirea pretului si va fi comunicata
Institutiei Prefectului-Judetul Bacau, primarului comunei si adusa la cunostinta in conditiile legii.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Enea Ciprian

Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jr. Mariana Spiridon

Nr.41
Data: 10.07.2012
Adoptata cu 15 voturi ‘’pentru’’ , nici o abtinere, nici un vot impotriva

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Privind desemnarea unui membru al Adunarii Generale al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau din partea Unitatii Administrativ Teritoriale
Comuna Helegiu
Consiliul Local al Comunei Helegiu , Judetul Bacau întrunit in sedinta ordinara din data de
11.07.2012.
Luand in considerare prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii şi
fundatii, cu modificarile şi completarile ulterioare, ale Legii cadru a descentralizarii nr.195/2006, ale
Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, ale Legii serviciilor de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile şi
completarile ulterioare ;
Avand în vedere adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau cu
nr.219/05.07.2012 ;
Vazand Cap. V , art.14, alin.1-3 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru
Salubrizare, Bacău ;
Avand în vedere Cap.IV, art.10, lit.b si art.11, lit.d din Statul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau ;
Vazand Raportul Compartimentului de Specialitate, precum şi Rapoartele Comisiilor de
Specialitate ale Consiliului Local Helegiu ;
În temeiul art.45, alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE :
Art.1. Se desemneaza în calitate de membru al Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau din partea Comunei Helegiu doamna/domnul Cristea
Gheorghe, titular al C.I., seria XC, nr.487889, eliberat de Politia Onesti, la data de 04.09.2006, în
locul domnului Cristea Ion.
Art.2. Art.7 din HCL nr.17/30.04.20009 privind aprobarea participării Comunei Helegiu în calitate
de membru fondator, la înfiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru salubrizare
Bacau şi art.2 din HCL nr.6/31.01.2012 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2012 la patrimoniul
Asociatiei se modifica în conformitate cu art.1 din prezenta hotarare.
Art.3. Persoana desemnată ca membru la art.1 este împuternicita sa voteze în Adunarea
Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomuitara pentru Salubrizare proiectele de hotarare
initiate de Asociatie în numele şi pentru Comuna Helegiu, inclusiv aprobarea anuală a bugetului de
venituri şi cheltuieli precum şi aprobarea anuală a cotizatiei la patrimoniul Asociatiei de dezvoltare
intercomunitară pentru Salubrizare, Bacau.

Art.4. Prezenta hotarare se va comunica în conditiile legii Institutiei Prefectului Judetului Bacau,
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacau şi persoanei desemnate.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Enea Ciprian

Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jr. Mariana Spiridon

Nr.42
Data: 10.07.2012
Adoptata cu 15 voturi ‘’pentru’’ , nici o abtinere, nici un vot impotriva

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind concesionarea spatiilor cu destinatie de cabinete medicale din cadrul Dispensarelor
Umane din localitatea Helegiu si Brarila si stabilirea redeventei
Consiliul local al comunei Helegiu ,judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara;
- Având în vedere:
- Cererile adresate de trei cabinete medicale prin care solicita concesionarea bunurilor imobile
(incaperilor) în care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 884/ 3
iulie 2004 ;
-În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia;
- Prevederile art. 36, alin (2), lit. C si d din Legea nr. 215/2001 – republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, privind administraţia publică locală şi O.G. 884/2004 privind concesionarea
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale;
- Raprtul de specialitate nr.4512/19.06.2012 al compartimentului Dezvoltare, Achizitii publice,
Investitii;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “c” şi “d”, ale alin. (6) lit. “a” pct. 3, alin. (9) precum şi ale art.
45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
HOTARASTE
Art. 1 Se aprobă concesionarea pe o perioada de 15 ani a spatiilor cu destinatia de cabinete
medicale situate în cladirea Dispensarelor din localitatea Helegiu si localitatea Bratila.
Art. 2 Concesionarea se face prin negociere directă, modelul contractului de concesiune fiind
prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă redevenţa de 4 euro/mp/an pentru spaţiile concesionate cabinetelor medicale
individuale, situate in caldirea Dispensarelor din localitatea Helegiu si localitatea Bratila.
Art 4 Primarul comunei Helegiu, judetul Bacau este împuternicit să semneze contractele de
concesiune .
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică : Instituţiei Prefectului Judeţului Bacau, Primarului comunei
Helegiu, compartimentului Dezvoltare, Achizitii publice, Investitii;Biroului Financiar-Contabilitate,
Taxe si Impozite, Recuperari Creante .
PRESEDINTE DE SEDINTA
Enea Ciprian

Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jr. Mariana Spiridon
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