ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimonial Asociatiei ‘’ Grupul de Actiune
Locala Valea Trotusului -Bacau’’
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara:
- Avand in vedere :
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 5003/15.07.2013, raportul
compartimentului de specialitate.inregistrat sub br. 5004/15.07.2013 precum si avizele
comisiilor de specilitate din cadrul Consiliului local Helelgiu nr. 5220/25.07,
5235/25.07.2013 si 5229/25.07.2013.
- Prevederile O. G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale Legii cadru a descentralizarii nr. 195/2006 precum si ale
Legii 273/2006 privind finantele publice locale
- Hotararea Consiliului local Helegiu nr.23 /24.04.2008 privind aprobarea
asocierii UAT Comuna Helegiu , judetul Bacau la Asociatia ‘’Grupul Local de
Actiune- Valea Trotusului’’;
- Adresa GAL Valea Trotusului 273/04.07.2013 ,Procesul verbal din 07.12.2012
al AGA al Grupului de Actiune Locala Valea Trotusului , precum si Incheierea nr.
7A/08.04.2013 a judecatoriei Onesti privind modificarea Statutului si Actului
constituitiv al Asociatiei ‘’ Grupul de Actiune Locala Valea Trotusului -Bacau’’
- In conformitate cu prevedrile art. 11, art. 36, alin (2) lit. e si alin (7) , lit. c , precum si
ale art 46 alin (2) lit. f din Legea 215/2001 privind administratia publica locala:
HOTARASTE
Art. 1 Se aproba cotizatia anuala la patrimoniul Asociatiei ’’Grupului de Actiune Locala
Valea Trotusului -Bacau in cuantum de 12000 lei/an .
Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre autoritatea
executiva a comunei.
Art. 3 Prezenta va fi comunicata primarului comunei, Asociatiei Grupul Local de Actiune
Valea Trotusul-Bacau si si Institutiei Prefectului judetului Bacau
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTĂRAR E
privind includerea unui drum de exploatare agricola in Inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei Helegiu, judetul Bacau
Consiliul Local Helegiu,judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara ;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.4726/02.07.2013 a primarului comunei Helegiu.
- Raportul compartimentului urbanism amenajarea teritoriului, protectia mediului
nr.4867/08.07.2013 precum si avizele comisiilor de specilitate din cadrul Consiliului local
Helelgiu nr. 5222/25.07.2013, 5231/25.07.2013, 5227/25.07.2013.
- Prevederile HCL nr. 20/17.12.1999, privind insusirea inventarului bunurilor
care
alcatuiesc domeniul public al comunei Helegiu, judetul Bacau cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile art.119 - 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.3 alin.3 şi art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile HG nr.548/1999 – pentru aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor;
În temeiul art.36, alin 2, lit.c si alin 6 lit.a, pct.13 , art 45 alin. (1) si art.115(1) lit b din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 –Se aproba includerea in Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Helegiu, judetul Bacau a urmatorului drum:
- drum de exploatare agricola -DE 998- cu suprafata de 8772 mp si lungimea de 1560 ml ,
adiacent : la sud loturilor din Tarlaua T56 ,la Nord loturilor din Tarlaua T27,la est Ulita
Sesului, la vest raul Tazlau identificat potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotrare
Art.2 Imputerniceste primarul comunei Helegiu, prin compartimentele de specialitate , sa faca
demersurile necesare in vederea modificarii ‚’Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunei Helegiu, judetul Bacau ‚’ atestat prin Hotararea Guvernului nr. 1353/2001,
anexa 305 bis
Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacau
- Consiliului Judeţean Bacau –
- Compartimentului contabilitate si compartimentului urbanism
- Se face publică prin afişare
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Privind aprobarea Procedurii de strangere de fonduri de la populatie pe
raza comunei Helegiu de către organizatiile neguvernamentale, persoanele
juridice si persoanele fizice.
Consiliul Local al comunei Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara;
Vazand:
-Expunera de motive a primarului comunei Helgiunr. 4630/27.07.2013,Raportul
compartimentului de specilaiate de specialitate nr.4631/27.06.2013 precum si
avizele comisiilor de specilitate din cadrul Consiliului local Helelgiu nr. 5221/25.07.2013,
52301/25.07.2013, 52267/25.07.2013.

Avand In vedere:
- prevederile art.46 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 155/2010 a Politiei locale;
In temeiul art. 36, alin. (1), alin. (6) lit. a), pct. 7 şi pct. 16 , art 68(1) şi art. 115,
alin. (1) – lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
HOTARASTE
Art. 1. Se aproba organizarea acţiunilor de strangere de fonduri de la populaţie
desfasurate in comuna Helegiu , judetul Bacau de către organizatiile
neguvernamentale, persoanele juridice şi persoanele fizice care fac dovada
avizarii de către Comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
Helegiu, potrivit Procedurii stabilite prin prezenta hotărare.
Art.2. Procedura de avizare presupune urmatoarele:
a) Se vor aviza organizaţiile neguvernamentale, persoanele juridice care au
sediul sau filiala în judetul Bacau şi persoanele fizice care au domiciliul în judetul
Bacau;
b) Avizul se va da de către Comisia pentru juridica, pentru administratie publica
locala, amenajarea teritoriului, pastrarea linistii publice ,servicii publice, a
drepturilor , libertatilor cetatenesti si protectia mediului a Consiliului Local
Helegiu, in baza cererii depuse de către petent.
c) In cerere vor fi mentionate obligatoriu următoarele: datele solicitantului, scopul
campaniei de strangere de fonduri, destinatia/beneficiarii fondurilor colectate,
spatiul de desfasurare a campaniei, data şi durata acesteia.
d) Cererea va fi insotita de următoarele documente:
1. organizaţiile neguvernamentale vor depune: statutul organizaţiei
neguvernamentale, hotărarea judecătoreasca de dobandire a personalităţii

juridice, raportul de activitate pe ultimii 2 ani, bilanţul contabil aferent ultimului an
de activitate şi certificat constatator emis de judecătorie;
2. persoanele juridice, altele decât ONG-urile, vor depune: statutul/actul
constitutiv al societatiii, certificat constatator de la oficiul registrului comertului,
bilantul contabil, aferent ultimului an de activitate;
3. persoanele fizice vor depune: actul de identitate.
e) Comisia pentru juridica, pentru administratie publica locala, amenajarea
teritoriului, pastrarea linistii publice ,servicii publice, a drepturilor , libertatilor
cetatenesti si protectia mediului a Consiliului Local Helegiu va putea solicita
organizatorului campaniei, orice alte acte doveditoare pe care le consideră
necesare în vederea avizării.
f) Odată cu cererea, organizatorul campaniei va depune şi un angajament scris
prin care se obligă să prezinte rapoarte privind strangerea şi utilizarea fondurilor.
Art. 3 .După avizare, organizaţiile neguvernamentale, persoanele juridice şi
persoanele fizice sunt obligate să-şi anunţe intenţia de a organiza campania de
strangere de fonduri, prin publicarea unui anunţ în cel puţin 2 ziare locale, la
inceputul şi la finalizarea campaniei, mentionand in acestea, rezultatele propuse
şi cele obtinute. Dovada anunţării intenţiei va fi prezentată comunei, respectiv
compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Helegiu.
Art. 4. Campaniile de strângere de fonduri se pot organiza pe perioade limitate
de timp, de maxim 12 luni, cu posibilitate de prelungire în baza unei noi avizări.
Art. 5 .Urnele în care se colectează fondurile vor fi sigilate şi desigilate numai în
prezenţa unui reprezentant al Biroului Fijanciar_ contabilitate, taxe si Impozite,
Tcuperare CreanteA din cadrul Primăriei Helegiu, pe bază de procese verbale, la
intervale stabilite de comun acord cu solicitantul.
Art. 6. Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:
1) Desfăşurarea activităţilor prevăzute la art.1, fără avizul din partea Consiliului
Local Helegiu, se sancţionează cu:
- amendă de la 1.000,00 lei până la 2.500,00 lei pentru organizaţiile
neguvernamentale şi cu sancţiune complementară – confiscarea sumelor
colectate rezultate din contravenţie,
- cu amendă de la 500,00 lei până la 1.000,00 lei pentru persoanele fizice şi cu
sancţiune
complementară – confiscarea sumelor colectate rezultate din contravenţie.- cu
amendă de la 1.500,00 lei până la 2.500,00 lei pentru persoanele juridice, altele
decât ONG-urile, şi cu sancţiune complementară – confiscarea sumelor colectate
rezultate din contravenţie.
2) Fapta persoanei fizice sau juridice de a permite desfăşurarea unor asemenea
activităţi
neavizate în spaţiile deţinute de acestea cu orice titlu, se sancţionează cu
amendă de la 500,00 lei până la 1.000,00 lei pentru persoane fizice şi de la
1.500,00 lei până la 2.500,00 lei pentru persoane juridice.
Art. 7. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se va
face de către Politia Locala Helegiu.
Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului comunei Helegiu

- Poliţia Locală Helegiu
- Serviciului Finanţări Locale
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacau.
- publica prin afisare
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