
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

UAT COMUNA HELEGIU 
CONSILIUL LOCAL  HELEGIU 

 
 

HOTARARE 
 privind insusirea Deciziei  nr.68/06.02.2012 privind inlaturarea deficientelor constate si 

consemnate in Raportul de audit nr.989/4 din 19.01.2012  incheiat in urma actiunii de verificare a 
modului de aducere la indeplinire a masurilor dispuse prin  Decizia nr 40/31.08.2011 a Curtii de 

Conturi judetul Bacau 
 

Consiliul Local al comunei Helegiu, judetul Bacau; 
Avand in vedere prevederile: 
-Expunerea de motive a Primarului  comunei Helegiu inregistrata sub nr. nr.2022/15.03.2012 
- Referatul nr.2366/27.03.2012  intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Helegiu; 
-  Raportul de control  nr.989/4 din 19.01.2012 si Decizia  nr.68/06.02.2012   ale Curtii de Conturi 
judetul Bacau; 
In temeiul prevederilor art. 45, alin. 2 lit.(e), precum si art. 115 alin. 1, lit.(b) din Legea nr. 215/2001 
privind Administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;  
 

HOTARASTE: 
 

Art.1.  Se insuseste Deciziei  nr.68/06.02.2012 privind inlaturarea deficientelor constate si 
consemnate in Raportul de audit nr.989/4 din 19.01.2012  incheiat in urma actiunii de verificare a 
modului de aducere la indeplinire a masurilor dispuse prin  Decizia nr 40/31.08.2011 a Curtii de 
Conturi judetul Bacau 

 
Art. 2. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului comunei 
Helegiu  si Curtii de Conturi judetul Bacau. 
  
 
Presedinte de sedinta       Contrasemneaza 
Enea  Ciprian                                                                      secretar comuna 
               Cons. Jr. Mariana Spiridon 
 
 
 
Nr.13 
Data 29.03.2012 
Hotararea afost adoptata cu 15 voturi’’pentru’’, nici un vot impotriva, nici o abtinere 
 

 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELGIU 
  

HOTARARE 
privind aprobarea Valorii de Investitie a Proiectului Integrat 

”Modernizare drumuri comunale; Canalizare şi statie de epurare în satele Helegiu şi Deleni; 
Înfiintare grădinită şi promovarea patrimoniului cultural, în comuna Helegiu, Judetul 
Bacău”. 
 
Consiliul Local Helegiu,intrunit in sedinta ordinara in data de 29.03.2012 
Având în vedere: 
- Hotararea Consiliului Local  nr.26 din 09.07.2009 prin care s-a hotarat instrumentarea proiectului 
integrat de investitii ”Modernizare drumuri comunale; Canalizare şi statie de epurare în satele 
Helegiu şi Deleni; Înfiintare grădinită şi promovarea patrimoniului cultural, în comuna Helegiu, 
Judetul Bacău”. 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr. 1781/08.03.2012; 
 - Referatul compartimentului de specialitate NR. 2376/27.03.2012 ; 
- Contractul de finantare cu Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit prin Centru 
Regional de Plăti pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 1 N-E Iasi cu numărul C 322010910400050 
în data de 18.06.2010 
 
   Avand în vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit.(b) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare; 
   În temeiul art.45 alin.(2) lit.b ) din Legea administratiei publice locale nr.21572001, republicată 

HOTARASTE: 
 

     Art. 1- Se aproba Valoarea de Investitie a Proiectului Integrat ”Modernizare drumuri comunale; 
Canalizare şi statie de epurare în satele Helegiu şi Deleni; Înfiintare grădinită şi promovarea 
patrimoniului cultural, în comuna Helegiu, Judetul Bacău”. 
în valoare totală de 12 359 289 Lei,  respectiv  2 843 177 Euro( valoare eligibila : 
 9 959 568 lei  respectiv 2 291 136 euro + valoare neeligibila 2 399 721 lei ,respectiv  
552 041 euro.) 
        Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Bacău, primarului 
comunei Helegiu , Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii 
SA - IFN şi se aduce la cunoştinţa publicului prin grija secretarului comunei Helegiu. 
 
Presedinte de sedinta       Contrasemneaza 
Enea  Ciprian                                                                 secretar comuna 
               Cons. Jr. Mariana Spiridon 
 
 
Nr.14 
Data 29.03.2012 
Hotararea afost adoptata cu 15 voturi’’pentru’’, nici un vot impotriva, nici o abtinere 
 

 



 
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELGIU 

  
HOTARARE 

privind aprobarea solicitarii Scrisorii de Garantie din partea Fondului National de  
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA - IFN 

 
Consiliul Local Helegiu,intrunit in sedinta ordinara in data de 29.03.2012 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr. 1797/09.03.2012; 
 - Referatul compartimentului de specialitate NR. 2377/27.03.2012 prin care se arata necesitatea 
aprobarii solicitarii Scrisorii de Garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor  
pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA - IFN; 
- Contractul de finantare cu Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit prin Centru 
Regional de Plăti pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 1 N-E Iasi cu numărul C 322010910400050 
în data de 18.06.2010; 
   Avand în vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit.(b) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare; 
   În temeiul art.45 alin.(2) lit.b ) din Legea administratiei publice locale nr.21572001, republicată 
 

HOTARASTE: 
 

     Art. 1- Se aproba solicitarea Scrisorii de Garantie din partea Fondului National de Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA - IFN pentru proiectul integrat ”Modernizare 
drumuri comunale; Canalizare şi statie de epurare în satele Helegiu şi Deleni; Înfiintare grădinită şi 
promovarea patrimoniului cultural, în comuna Helegiu, Judetul Bacău”. 
    Art.2 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Helegiu prin 
aparatul de specialitate. 
    Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Bacău, primarului comunei 
Helegiu şi se aduce la cunoştinţa publicului prin grija secretarului comunei Helegiu. 
 
 
Presedinte de sedinta       Contrasemneaza 
Enea  Ciprian                                                                  secretar comuna 
               Cons. Jr. Mariana Spiridon 
 
 
 
 
Nr.15 
Data 29.03.2012 
Hotararea afost adoptata cu 15 voturi’’pentru’’, nici un vot impotriva, nici o abtinere 
 

  
 



 
 
 

ROMANIA 
JUDEŢUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL  HELEGIU 
 

HOTARARE 
privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului  de specialitate al 

Primarului comunei Helegiu 

Consiliul Local al Comunei Helegiu intrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2012; 
Analizând expunerea de motive a primarului nr. 9863/06.12.2011, precum şi raportul 

secretarului nr. 9864./06.12.2011 prin care se propune modificarea organigramei şi a statului de 
funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Helegiu; 

Având în vedere Avizul A.N.F.P. nr. 162686/01.03.2012; 
Văzand avizele comisiilor de specilalitate din cadrul Consiliului local Helegiu; 
În baza prevederilor: 

- art. art. 107 alin.(3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.3  din Legea poliţiei locale nr.155/2010; 
- art.33 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice; 
- art.11 din Legea 672/2002 privind auditul public intern: 

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. - Începand cu data de 01.04.2012,  se aprobă modificarea  organigramei şi  a 
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei 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. 
 
Presedinte de sedinta       Contrasemneaza 
Enea  Ciprian                                                    secretar comuna 
               Cons. Jr. Mariana Spiridon 
 
 
 
Nr.16 
Data 29.03.2012 
Hotararea afost adoptata cu 15 voturi’’pentru’’, nici un vot impotriva, nici o abtinere 
 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL  HELEGIU 
 
 

HOTARARE 
 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau 

revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului” 
 
Consiliul Local al comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara; 
Avand in vedere : 
- Avizul favorabil al comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si Urabanism a judetului Bacau nr. 
64/2012 
-Expunerea de motive a Primarului  comunei Helegiu inregistrata sub nr. nr.2023/15.03.2012 
- Referatul nr.2368/27.02.2012  intocmit de Compartimentul Tehnic, Urbanism , Protectia mediului 
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Helegiu; 
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit.(c), alin (5) , , art 45 alin 2, lit e precum si art. 115 alin. 1, 
lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
 

HOTARASTE: 
 

Art.1.  Se aproba ‘’ Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului , anexa la prezenta hotarare. 

 
Art. 2. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului comunei 
Helegiu , Consiliului judetean Bacau, Compartimentului tehnic, urbanism,protectia mediului si 
publica prin afisare 
  
Presedinte de sedinta                       Contrasemneaza 
Enea  Ciprian                                                           secretar comuna 
               Cons. Jr. Mariana Spiridon 
 
Nr.17 
Data 26.04.2012 
Hotararea afost adoptata cu 15 voturi’’pentru’’, nici un vot impotriva, nici o abtinere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
privind aprobarea la plata a sumei de 3225 ei reprezentand contravaloarea cheltuielilor de 

deplasare ale personalului didactic pentru luna februarie 2012 
 
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din 29.03.2012; 
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 Sportului- 
privind decontarea navetei cadrelor didactice; 
-Hotararea  Consiliului de Administratie a Scolii cu calsele I-VIII Helegiu nr. 2/14.03.2012 prin  care 
aproba drepturile banesti  aferente personalului didactic reprezentand cheltuieli de deplasare luna 
februarie 2012 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu inregistrata cu nr.2024/15. 03.2012 precum si 
raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.2365/27.03.2012 
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 3225 lei , reprezentand contravaloare cheltuieli de transport 
pentru personalului didactic  in februarie 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       Contrasemneaza 
Enea  Ciprian                                                    secretar comuna 
               Cons. Jr. Mariana Spiridon 
 
 
 
 
 
 

 
Nr.18 
Data 29.03.2012 
Hotararea afost adoptata cu 12 voturi’’pentru’’, nici un vot impotriva, nici o abtinere 
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