ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA HELEGIU

HOTARARE
privind constituirea comisiei pentru promovarea consilierului juridic din cadrul
Aparatului de lucru al Consiliului local Helegiu
Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau, întrunit în şedinţa ordinara;
Avand in vedere:
Expunerea de motive nr.7054/04.10.2013 a primarul comunei Helegiu, raportul
nr.7055/04.10.2013 al secretarului comunei Helegiu, precum si avizele comisiilor de
speciliatete din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 7862/29.10.2013, 7866/29.10.2013,
si nr. 7871/ 29.10.2013;
- Ordonanţa nr. 35 /2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
functionare a consiliilor locale publică;
- Art. 26 (5) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice;
- Dispoziţia nr. 487/04.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului de promovare în grade
profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul primariei comunei
Helegiu;
In temeiul art 36 ( 2) lit a si (3) lit b, art. 45 (1) şi 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. - Se constituie comisia pentru examenul organizat in vederea promovării d-nei
Guramba Carmen, consilier juridic gradul II, gradaţia 2, clasa de salarizare 31 in cadrul
Aparatului de Lucru al Consiliului Local Helegiu, într-un grad profesional superior,
respectiv consilier juridic gradul I, gradaţia 2, clasa de salarizare 36, în următoarea
componenţă:
Preşedinte: - Spiridon Mariana - secretar comuna Helegiu;
Membri: - Cristea Ghroeghe
- consilier local;
- Tudor Marinel
- consilier local;
Secretar: - Tanase Elena-referent principal
Art. 2. –Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor în următoarea
componenţă:
Preşedinte: - Toma Daniel
- inspector superior
Membrii: - Magadalina Ion
- consilier local;
- Prentu Mihaela
- consilier local;
Art. 3. – Prezenta hotarăre se va comunica Primarului comunei Helegiu, Prefectului
Judeţului Bacau si publica prin afisare.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Cristea Gheorghe

Contrasemneaza
Secretar comuna
jur.Mariana Spiridon

Nr.42
Data: 30.10.2013
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi ”pentru’’ , 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri din
totalul de 15 consilieri in functie , din care 15 prezenti la sedinta

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunai Helegiu, pentru anul 2014

Consiliul local al comunei Helegiu, judetul Bacau,intrunit in sedinta ordinara;
Având în vedere: expunerea de motive a primarului comunei Helegiu
nr.7056/04.10.2013, raportul de specialitatea nr.7057/04.10.2013, întocmit de
secretarul comunei Helegiu prin care se propune aprobarea Planului de ocupare
a funcţiilor publice, pentru anul 2014 precum si avizele comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului local Helgiu nr. 7850/29.10.2013, nr.7864/29.10.2013, si
nr. 7869/ 29.10.2013;
- In conformitate cu prevederile art. 23 alin 2 lit b, alin. 3 si alin. 4 din Legea
nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare şi ale art 6, alin 1 din Ordinul Preşedintelui
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006, privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;
În temeiul art.36 alin.2 lit.a , alin.3 lit.b, art.45 alin.1,şi art.115, alin.1 lit.b din
Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2014,
conform conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul Comunei Helegiu, prin aparatul de specialitate va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
.Art.3. Prezenta hotarire se comunică catre :
- ANFP Bucureşti
- Instituţia Prefectului Judetului Bacau
- Primarul comunei
PRESEDINTE DE SEDINTA
Cristea Gheorghe
Contrasemneaza
Secretar comuna
jur.Mariana Spiridon
Nr.43
Data: 30.10.2013
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi ”pentru’’ , 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri din
totalul de 15 consilieri in functie , din care 15 prezenti la sedinta

ROMANIA
JUDETUL BACAU

CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013
Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedere:
- Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.
3133/2013 pentru modificarea, completarea si inlocuirea Anexei la Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr.
2081/2013 de aprobare a Listei obiectivelor de investiţii cu prioritate ridicată ce
se finanţează în anul 2013;
-Contractul de finantare nr. 4828/12.06.2013;
- Prevederile art 19 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.6345/16.09.2013 si
raportul compartimentului de specialitate nr.6384/16.09.2013 precum si
rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.
7859/29.10.2013, nr.7868/29.10.2013;7858/29.10.2013
In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala republicata;
HOTARASTE
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltulei pentru anul 2013
cu suma de 200 mii lei pentru finantarea obiectivului de investitii ‘’ Alimentare cu
apa a localitatilor Helegiu, Dragugesti, Deleni si Bratila comuna Helegiu, judetul
Bacau’’
Art.2 Bugetul rectificat va cuprinde la venituri suma de 8267,01 mii lei iar la
partea de cheltuieli suma de 9125,01 mii lei cu un deficit de 858,00 mii lei.
Art. 3 Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va
duce indeplinire prezenta hotarare prin biroul de specialitate .
Art. 4 Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului judetului Bacau
- Primarul comunei Helegiu
- Birou financiar-contabil, Taxe si Impozite, Recuperare Creante
PRESEDINTE DE SEDINTA
Cristea Gheorghe

Contrasemneaza
Secretar comuna
jur.Mariana Spiridon

Nr.44
Data: 30.10.2013
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi ”pentru’’ , 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri din
totalul de 15 consilieri in functie , din care 15 prezenti la sedinta

ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind acordarea dreptului de uz si de servitute asupra unor suprafete de teren,
proprietatea comuna Helegiu, in favoarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias
Consiliul Local al Helegiu, judetul Bacau , intrunit in sedinta ordinara;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu inregistrată la nr. 7466/23.10.2013,
raportul de specialitate al Compartimentului Tehnic , Urbanism, protectia mediului nr.
7025/02.10.2013, precum si avizele comisiilor de specilalitate din cadrul Consiliului local
Helegiu nr. 7867/29.10.2013, nr.7862/29.10.2013; 7858/29.10.2013;
- Solicitarea Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale “ Transgaz” S.A. Medias
înregistrată sub nr.7370/21.10.2013;
În temeiul prevederilor art. 109 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor
naturale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, al. 2, lit. „c”, art. 45, al. 3, art. 47, art. 49 şi art.
115(1) lit b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTARASTE
Art.1. - Se acordă dreptul de uz şi de servitute asupra unui teren in suprafata de 1280
mp apartinand domeniul privat al comunei Helegiu, în favoarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ
S.A. Medias, pe care sunt amplasate obiective aferente sistemului de transport gaze
naturale in vederea realizarii obiectivului ‘’ Reparatia conductei de transport gaze
naturale Onesti -Helegiu , (Fir II) , zona Heelgiu, judetul Bacau’’
Art.2.- Exercitarea drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor afecatate de
capacitatile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existentei acestora.
Art.3.- Amplasamentele pentru care se solicită acordarea dreptului de uz şi de servitute
vor fi supuse autorizării şi avizării de catre Compartimentului Tehnic, Urbanism
,Amenajare Teritoiru, Protectia Mediului .
Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata de catre:
- Institutia Prefectului judetului Bacau
- Primarului comunei Helegiu,
- Compartiment Tehnic, Urbanism ,Amenajare Teritoiru, Protectia Mediului
PRESEDINTE DE SEDINTA
Cristea Gheorghe
Contrasemneaza
Secretar comuna
jur.Mariana Spiridon
Nr.45
Data: 30.10.2013
Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi ”pentru’’ , 2 voturi impotriva, 0 voturi abtineri din
totalul de 15 consilieri in functie , din care 15 prezenti la sedinta

ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind modul de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele
publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a
comunei Helegiu
Consiliul local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara,
- Vazand expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 6977/01.10.2013
prin care se propune aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al
furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice pe proprietatea publica si
privata a comunei Helegiu, raportul de specialitate al Compartimentului Tehnic ,
urbanism, protectia mediului nr. 7025/02.10.2013, precum si avizele comisiilor de
specilaitate din cadrul Consiliului local Helgiu nr. 7870/29.10.2013,
nr.7861/29.10.2013 si nr. 7865/29.10.2013;
- In conformitate cu prevederile art.6 alin. (3), (5) si art.13 din Legea nr.154/2012
privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice si art.51 alin. (2)
din OG nr.43/1997, republicata, privind regimul drumurilor;
- in temeiul art.36, alin (1) si (9) art.45, alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba exercitarea dreptului de acces pentru folosinta proprietatii
publice si private a comunei Helegiu , judetul Bacau , de catre furnizorii de retele
de comunicatii electronice, in conformitate cu prevderile Legii 154/2012,
corroborate cu prevderile prezentei hotarari.
Art, 2 Cererile in vederea acordarii dreptului de acces , se depun la sediul
comunei Helegiu si vor fi solutionate de Compartimentul Tehnic, Urbanism ,
Amenajare Tritoriu, Protectia Mediului , responsabil de implementarea Legii
154/2011.
Art.3. (1) Exercitarea dreptului de acces conform art.1, se va face numai dupa
incheierea unui contract in forma autentica, intre comuna Heelgiu in calitate de
titular al dreptului de proprietatea publica/privata asupra imobilelorterenuri,drumuri, poduri cladiri, canalizatii subterane si furnizorul retelei de
comunicatii electronice autorizat, caruia i s-a eliberat un certificat de urbanism
pentru realizarea lucrarilor prevazute de Legea nr.154/2012 si care a solicitat
incheierea contractului.
(2) Contractul incheiat in forma autentica, va urma modelul contractului - cadru
stabilit de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in
Comunicatii si va contine in mod obligatoriu, urmatoarele clauze:
a) durata contractului este de 15 ani cu posibilitate de prelungire cu acordul

partilor;
b) zonele in care este permis accesul, respectiv in care se executa lucrarile de
retele de comunicatii electronice, lungimea retelelor ce urmeaza a fi
executate/folosite pe domeniul public sau privat al municipiului, precum si
metodele de lucru ce urmeaza sa fie folosite (cele stabilite prin certificatul de
urbanism eliberat de Primaria comunei Helegiu), planurile de situatie anexa (cele
de la certificatul de urbanism);
c) obligatia furnizorului retelei de comunicatii electronice autorizat pentru retele
noi, de a instala o canalizatie subterana formata din minim 2 (doua) tuburi
paralele cu sectiune egala (cu diametrul cuprins intre 40mm - 63mm) in conditiile
respectarii prevederilor autorizatiei de construire; dupa finalizarea investitiei,
acesta va transmite cu titlu gratuit in proprietatea comunei Helegiu, 1(unul) din
cele doua tuburi instalate pe domeniul public sau privat; costurile privind
avizarea, autorizarea si executarea lucrarilor de retele de comunicatii electronice;
Art. 4 Incepand cu data de 01.01.2014 , furnizorii de retele de comunicatii
electronice, vor achita un tarif reprezentand contravaloarea dreptului de folosinta
asupra imobileleor proprietate publica si privata a com,unei Helegiu, ocupate ci
aceste retele, dupa cum urmeaza:
1. Spatiu cladire ocupat de
echipamente
2. Teren ocupat de echipamente
3. Subtraversare drumuri
4. Cablu subteran in lungul drumului

5. Amplasare cablu pe poduri si
podete

6. Amplasare stalpi proprietatea
furnizorului pe domeniul public/privat
al comunei

100 lei/m²/an
Intravilan
Extravilan
In ampriza , in afara
partii carosabile
Sub partea carosabila
In canale tehnice
In canale tehnice
Ancorat de pod sau alta
solutie tehnica decat
canal tehnic

20 lei/m²/an
15 lei/m²/an
10 lei/ml/am
10 lei/ml/an
15 lei/ml/an
10 lei/ml/an
12 lei/ml/an
15 lei/ml/an

5 lei/stalp/an

Art. 5 Plata se va face trimestrial, in prima luna a fiecarui trimestru.
Pentru contractele ce se vor incheia, precum si pentru actele aditionale la
contractele initiale, plata se va face integral pentru trimestrul in curs, in termen de
30 zile. Pentru restul trimestrelor, se va aplica modalitatea de plata stabilita
anterior.
Art. 6 In cazul neachitarii in termenele stabilite a tarifelor, se vor percepe majorari
de intarziere. Nivelul majorarii este de 2 % din cuantumul obligatiilor neachitate in
termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua
urmatoare termenului de scadenta si pana la stingerea sumei datorate.

Art. 7 Nerespectarea prevederilor privind amplasarea, intretinerea, utilizarea,
inlocuirea sau mutarea oricaror elemente ale retelelor de comunicatii electronice,
inclusiv suporturile si celelalte componente necesare sustinetii acestora, precum
si a punctelor terminale utilizate pentru furnizarea serviciilor de comunicatii
electronice, se sanctioneaza conform Legii 50/1991 privind autorizarea executãrii
lucrãrilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 8 Se imputerniceste primarul comunei Helegiu , sa semneze, in numele si
pentru comuna Helegiu , contractul de acces pe proprietate publica/ privata a
unitatii administrative teritoriale in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau
murarii retelor publice de comunicatii electronice ori a elementelor de
infrastructura necesare sustinerii acestora, in forma autentica.
Art. 9 Prezenta hotarare va fi comunicata de catre:
- Institutia Prefectului judetului Bacau
- Primarului comunei Helegiu,
- Compartiment Tehnic, Urbanism ,Amenajare Teritoriu, Protectia Mediului
- public prin afisare

PRESEDINTE DE SEDINTA
Cristea Gheorghe

Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jur.Mariana Spiridon

Nr.46
Data: 30.10.2013
Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi ”pentru’’ , 2 voturi impotriva, 0 voturi
abtineri din totalul de 15 consilieri in functie , din care 15 prezenti la sedinta

