ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Helegiu si structurilor subordonate Consiliului local Helegiu
Consiliul Local al Comunei Helegiu intrunit in sedinta ordinara ;
Analizând expunerea de motive a primarului nr. 4469/23.05.2014, precum şi raportul
secretarului nr. 4698/02.06.2014 prin care se propune modificarea organigramei şi a statului de
funcţii pentru aparatului de specialitate al Primarului comunei Helegiu si structurilor subordonate
Consiliului local Helegiu;
Văzand avizele comisiilor de specilalitate din cadrul Consiliului local Helegiu;
În baza prevederilor:
- Ordonanta de urgenta nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 privind finantele publice locale;
- Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. b) şi cele ale art. 45 alin.(1) şi art.115
alin.(19 lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă modificarea organigramei si a statului de funcţii aparatului de specialitate al
primarului comunei Helegiu si structurilor subordonate Consiliului local Helegiu, conform anexelor
nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Primarul comunei Helegiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotararii.
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ROMANIA

JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind aprobarea la plata a sumei de 4098 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli
transport personal didactic pentru luna mai 2014
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara ;
Avand in vedere:
-prevederile art.105 din Legea 1/2011 - Legea Educatiei Nationale, cu modificarile şi
completarile ulterioare
- Intructiunile nr. 2 /17.02.2011 -ale Ministrului Educatiei , Cerecetarii, Tineretului si
Sportului- privind decontarea navetei cadrelor didactice;
-Hotararea Consiliului de Administratie a Scolii cu calsele I-VIII Helegiu nr. 6 din
06.06.2014, prin care aproba drepturile banesti aferente personalului didactic reprezentand
cheltuieli de deplasare pentru luna mai 2014 precum si adresa nr. 994/18.06.2014 a Scolii
Helegiu inregistrata la Primaria Heelgiu sub nr. 5041/18.06.2014;
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.5094/20.06.2014 si expunerea
de motive nr 5083/20.06.2014, precum si raportele comisiilor de specialitate din cadrul
consiliului local Helegiu nr. 5233, 5234 si 5235 din 27.06.2014;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin 6, lit. a, pct. 1 art 45 alin 1 din Legea 215/2001
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare :
HOTARASTE
Art. 1 Se aproba plata sumei 4398 lei, reprezentand contravaloarea cheltuieli transport
personal didactic pentru luna mai 2014 .
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
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind aprobarea contributiei Consiliului local al comunei Helegiu la finantarea activitatii de
protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul2014
Consiliul local Helegiu, intrunit in sedinta ordinara,
- Vazand : expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr. 4389/20.05.2014, prin care se
propune aprobarea contributiei Consiliului local al comunei Helegiu la finantarea activitatii de
asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru persoane cu handicap precum si raportul
compartimentului Asistenta sociala nr. 4359/20.05.2014 precum si raportele comisiilor de specilitate
din cadrul Consiliului local Helegiu nr.5236,5237 si 5238 din 27.06.2014;
Vazand Hotararea Consiliului Judetean Bacau nr. 46/24.02.2014 privind stabilirea contributiei
consiliilor locale la finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru
persoana cu handicap;
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia şi promovarea drepturilor copilului
cu modificarile şi completarile ulterioare, ale art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, republicată, cu modificarile cu modificarile si
completarile ulterioare, ale Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii
ocrotiti de serviciile specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale,
precum şi copii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti, cu modificarile
şi completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale H.G. nr.
268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006
republicata;
In temeiul 36 alin. 6 li. “a” pct. 2 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1 – Se stabileste nivelul contributiei Consiliului local al comunei Helegiu la finantarea activitatii
de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap, pentru anul 2014, in cuantum de 35% din
costul anual pentru intretinerea acesteia
Art. 2 – Prezenta hotarare va fi comunicata Compartimentului asistenta sociala,
Biroului financiar contabilitate, taxe si impozite, recuperare creante , Institutiei Prefectului – Judetul
Bacau, Primarului comunei Helegiu si va fi afisata pe site-ul institutiei.
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