ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind interzicerea circulatiei vehiculelor cu tractiune animala pe drumurile comunale si
strazile din comuna Helegiu dupa lasarea intunericului in perioada campaniei de toamna.
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau întrunit intrunit in sedinta ordinara ;
Având în vedere :
-Prevederile O.U.G. 195/2002 R/A privind circulatia pe drumurile publice si H.G. nr.
1391/2006, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
-Raportul Biroului Politiei Locale din cadrul Primariei comunei Helegiu nr. 598/06.09.2012;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (3), lit. b), alin (6) lit. a pct. 7,
12 şi art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată privind administraţia
publică locală,
HOTARASTE
Art.1.(1) Se interzice accesul si circulatia vehiculelor cu tractiune animala pe drumurile
comunale si strazile comunei Helegiu dupa ora 20°° in perioada campaniei de toamna .
Art.2. Incalcarea prevederilor art. 1 alin.(1) reprezinta contraventie si se
sanctioneaza cu amenda cuprinsă între 100 lei şi 500 lei.
Art. 3. Constatarea şi sancţionarea contraventiilor prevazute de prezenta hotarare se
face de catre ofiteri sau agenti ai Sectiei Politie Rurala Helegiu sau agentii Politiei locale.
Art. 8. (1) Prevederile prezentei hotarari se completează cu dispoziţiile din O.G. nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii
procesului verbal de contraventie.
Art. 9. Cu ducere la îndeplinire se încredinteaza Primarul comunei Helegiu.
Art.10. Prezenta hotărâre se comunica:
Instituţiei Prefectului-Judeţul Bacau
-Primar comuna Helegiu
- Secţia Poliţie Rurală Helegiu
- publica prin afisare
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind schimbarea denumirii unităţilor de învăţământ
din comuna Helegiu,Judetul Bacau
Consiliul loca al comunei Helgiu, întrunit în şedinţa ordinară ;
- Analizând raportul compartimentului de specialiteta înregistrat la nr. 129/13.01.2012
Ţinând cont de:
- referatul dlui director coordonator de la Scoala Gimnaziala Helegiu înregistrat la nr.
6706/13.09.2012
- Potrivit prevederilor art.61 alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi ale
O.M.E.C.T.S. nr.6564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor
unităţilor de învăţământ din sistemul de învăţământ preuniversitar;
- art. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea
de denumiri, modificările ulterioare;
- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Raportul compartimentulu de specialitate nr.6829/18.09.2012
În temeiul art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publică locală,
republicată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Începând cu anul şcolar 2012 – 2013, se modifică denumirile unităţilor de
învăţământ din comuna Helegiu, judeţul Bacau, după cum urmează:
- Şcoala cu cl.I-VIII Helegiu primeşte denumirea de Şcoala Gimnazială , comuna
Helegiu – unitate cu personalitate juridică – avand in componenta urnatoarele structuri
fara persoanalitate juridica;
- Gradinita cu program normal Helegiu
- Şcoala cu cl.I-VIII Deleni se va numi Scoala Gimnaziala Deleni
- Gradinita cu program normal Deleni
- Şcoala cu cl.I-VIII Bratila se va numi Scoala Gimanziala Bratila
- Gradinita cu program normal Bratila
- Şcoala cu cl.I-VIII nr. 1 Dragugesti se va numi Scoala Gimnaziala nr.1 Dragugesti
- Gradinita cu program normal nr.1 Dragugesti
- Şcoala cu cl.I-IV nr. 2 Dragugesti se va numi Scoala primara nr.2 Dragugesti
- Gradinita cu program normal nr. 2 Dragugesti
Art.2. – Primarul comunei Helegiu, judetul Bacau, împreună cu directorul coordonator al
unităţilor de învăţământ, vor duce la îndeplinire prevederile din prezenta hotărâre.
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