
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 

 
 

         Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara; 
           Avand in vedere: 
- Raportul  de specialitate nr. 9048/01.011.2012 al Biroului Financiar Contabilitate , Taxe si 
Impozite, Recuperari Creante 
- Prevederile art 19 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale  cu modificarile si 
completarile ulterioare si ale Legii 286/2010 privind bugetul de stat pentru anul 2011; 
In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala 
republicatacu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTARASTE : 

 
Art. 1 Se aproba  rectificarea bugetului local cu suma de 72.00 mii lei constrituindu-se in  fond de rezerva 
suma de 72,00 mii lei. 
Art. 2  Bugetul local va cuprinde la partea de venituri suma de 111084,45 mii lei iar la partea de 
cheltuilei suma de 11274,65 mii lei, cu un deficit de 190,20 mii lei. 
Art. 3  Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce indeplinire 
prezenta hotarare prin compartmental de specialitate . 
Art. 4 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutia Prefectului judetului Bacau 
- Primarul comunei Helegiu 
- Biroul Financiar-Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperari Creante 

 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA 
 Bodea Constantin                         Contrasemneaza 
                              Secretar comuna 
         Cons.jur.Mariana Spiridon 
 
 
 
Nr.56 
Data: 01.11.2012 
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 3113 lei reprezentand contravaloarea 
cheltuieli transport  personal didactic pentru luna octombrie 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 Sportului- privind decontarea navetei cadrelor didactice; 
-Hotararea  Consiliului de Administratie a Scolii cu calsele I-VIII Helegiu nr. 
10/19.11.201 prin  care aproba drepturile banesti  aferente personalului didactic 
reprezentand cheltuieli de deplasare luna octombrie 2012 
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 7952/22.11.2012; 
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 4185 lei , reprezentand contravaloare cheltuieli  
transport pentru personal didactic  in luna octombrie 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 
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ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LCAL HELEGIU 

 
HOTARARE 

privind privind stabilirea unor măsuri de înscriere a datelor în 
 registrul agricol 

                
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara; 
-Analizând dispoziţiile  art. 6, art. 8 şi art. 9   din Ordonanţa Guvernului nr. 
28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 98/2009, 
-Tinând seama prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1632/2009  privind registrul 
agricol pentru perioada 2010 - 2014, 
-In aplicarea dispoziţiilor art.  6 alin. (6) raportate la cele ale art. 6 alin. (1) lit. e) 
din normele tehnice  de completare a registrului agricol pentru perioada 2010 – 
2014, aprobate prin ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; 
ministrului administraţiei şi internelor; ministrului  finanţelor publice  şi al 
preşedintelui institutului naţional de statistică, nr. 95/1.998/153/3.421/2010,  
-Lluând act de:raportul compartimentului agricol din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Helegiu,  înregistrat sub nr. 
9283/06.11.2012416 din 24 ianuarie  2012 precum si raportul Comisiei de 
specialitate a Consiliului Local ; 
               In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”d”, alin.(9), art. 45 alin.(1) ºi art. 
115 alin.(1) lit.”b”din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, 
republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, 
   
 
     HOTARASTE 
 
 
Art.1 Se aproba Planul de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a 
datelor in Registrul agricol , conform Anexei care face parte integranta din 
prezenta. 
Art.2 Prezenta se comunica catre: 

- Institutia Prefect- Judet Bacau 
- Primar comuna Helegiu 
- Compartimentul Agricol, Urbanism Protectia Mediului, Financiar-

Contabilitate,Taxe si Impozite, Recuperari Creante 
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ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LCAL HELEGIU                                                                         Anexa 
la hotararea 
                 Nr. 
58/29.11.2012 
 

PLAN DE MASURI 
 
Nr. MASURA TERMEN RASPUNDE 
1. Se va efectua afişajul şi 

înştiinţarea populaţiei cu privire 
la procedura şi termenele de 
înregistrare în registrele agricole 
şi în acelaşi timp se va continua 
verificarea în teren a 
corectitudinii înscrierii datelor pe 
baza declaraţiei dată de către 
capii gospodăriilor şi de către 
reprezentanţii legali ai unităţilor 
cu personalitate juridică 

Sarcină 
permanentă                     

 Ardeleanu Ion –inspector 
atributii privind registrul                
agricol stabilite prin 
dispoziţia primarului 

2 Circularea rapidă şi de îndată a 
oricăror date referitoare la 
imobilele: clădirile sau terenurile 
persoanelor fizice sau juridice 

Sarcină 
permanentă                     

Ardeleanu Ion -inspector cu 
atribuţii privind registrul 
agricol stabilite prin 
dispoziţia primarului şi 
compartimentul financiar 
contabil 

3 Persoana responsabilă cu 
urbanismul va informa 
permenent agentul agricol cu  
privire la construcţiile noi 

Sarcină 
permanentă                     

 Ilie Daniel – referent 
urbanism 

 



finalizate sau în curs de 
finalizate  în vederea 
înregistrării 

4 De două ori pe an sau ori de 
căte ori este nevoie secretarul 
comunei va verifica concordanţa 
dintre cele două forme de 
registru agricol.  

 

Sarcină 
permanentă                     

secretarul comunei 

5 Orice modificare în registrul 
agricol se va face numai cu 
avizul scris al secretarului 
comunei. 

Sarcină 
permanentă                     

Ardeleanu Ion –inspector 
atributii privind registrul                
agricol stabilite prin 
dispoziţia primarului 

6 Monitorizarea activităţii 
persoanelor cu atribuţii privind 
înscrierea datelor în registrul 
agricol pe suport de hârtie şi în 
format electronic 

Sarcină 
permanentă                     

secretarul comunei 

7 Intrucât culegerea datelor este 
foarte greoaie , până la 
finalizarea înscrierilor, agentul 
agricol o zi pe săptămână sau 
cum îi va permite timpul se va 
deplasa la gospodăriile din 
comună pentru luarea datelor 
necesare completării registrului 
agricol.   

 

Sarcină 
permanentă                     

Ardeleanu Ion –inspector 
atributii privind registrul                
agricol stabilite prin 
dispoziţia primarului 

8 Înscrierea suprafeţelor date şi 
primite în arendă în registrul 
agricol 

Sarcină 
permanentă                     

Ardeleanu Ion –inspector 
atributii privind registrul                
agricol stabilite prin 
dispoziţia primarului 

9 Vor fi aplicate sancţiunile 
prevăzute de lege în cazurile în 
care cu ocazia verificărilor în 
teren se constată declararea de 
date false sau neconforme cu 
realitatea 

Sarcină 
permanentă                     

Ardeleanu Ion –inspector 
atributii privind registrul                
agricol stabilite prin 
dispoziţia primarului 
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