
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 

 
  Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara   
         Avand in vedere:  
-Prevederile Legii nr.356/19.12.2014 a bugetului de stat pe anul 2014; 
- Prevederileart. 19, alin 2 si art. 20 alin 1 lit.c Legii 273/2006 privind finantele publice locale  cu 
modificarile si completarile ulterioare ;  
- Adresa 1151/27.08.2014 emisa de DGFP Bacau inregistrata la primaria Helegiu sub nr. 
6947/01.09.2014  precum si  Decizia 3027/03.09.2014 a inregistrata la primaria Helegiu sub nr. 
7077/08.09.2014  . 
- Adresa scolii generale Helegiu nr. 1457/11.09.2014. 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu 6999/03.09.2014 si  Raportul compartimentului 
de specialitate 7174/12.09.2014  precum si avizul comisiilor de specialiate din cadrul Conslilului local 
Helegiu nr. 7870/29.09.2014, 7866/29.09.2014, 7865/29.09.2014; 
In temeiul art.36(4) lit. a3547/24.04.20014; 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica 
locala republicata;cu modificarile si compeltarile ulterioare 

 
HOTARASTE  

 
 Art.1. Se aprobă  rectificarea bugetul local al comunei Helegiu prin majorarea plafonului de salarii la 
capitolul  65 04 01, invatamanat secundar inferior, art.bugetar 10 01 30 ,alte drepturi salariale in 
bani,cu suma de 60 mii lei. 
Art. 2 Se aproba virarea de credite bugetare in suma de 60 mii lei ,  din timestrul IV in trimestrul III , 
din sume defalcate din TV, pentru plata salariilor in invatamanat preuniversitar de stat, capitol bugetar 
65 04 01, art.bugetar 10 01 30. 
Art .3  Bugetul local va cuprinde la partea de venituri suma de 4 968,38 mii lei iar la parte ade 
cheltuieli suma de 5 568,38 mii lei, cu un deficit de 600,00 mii lei. 
Art. 4  Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce indeplinire 
prezenta hotarare prin biroul  de specialitate . 
 Art.5  Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutia Prefectului judetului Bacau 
- Primarul comunei Helegiu 

       -     Compartiment financiar-contabil 
 

Presedinte de sedinta 
                                                               Zarnescu Vasile 

                                                                                                                        
Contrasemneaza 
    secretar comuna 

             Mariana Spiridon 
Nr.37 
Data: 30.09.2014 
Hotararea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” , 0 voturi împotriva, 0 abtineri din totalul de 15 consilieri în functie din care 11 
prezenti la sedinta 



 
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL  HELEGIU 
 
 

 HOTARARE 
 privind insusirea Raportului  Audit financiar nr. A24/1152/1din 28.07.2014 si Decizia nr.66 din 

13.08.2014 a Camerei Curtii de Conturi Bacau 
 

Consiliul Local al comunei Helegiu, judetul Bacau; 
Avand in vedere prevederile: 
-Expunerea de motive a Primarului  comunei Helegiu inregistrata sub nr. nr.7173/12.09.2014 
- Referatul nr.7174/12.09.2014  intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Helegiu precum si rapoaretele comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local Helegiu nr. 7869/29.0.2014,7862/29.09.2014,7863/29.09.2014; 
-  Adresa nr. 1288/13.08. 2014 a Camerei Curtii de Conturi Bacauin sotita de  Raportului  Audit 
financiar nr. A24/1152/1din 28.07.2014 si Decizia nr.66 din 13.08.2014 ; 
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 Raportului  Audit financiar nr. A24/1152/1din 28.07.2014 si Decizia nr.66 din 
13.08.2014. 
Art. 2 Primarul comunei Helegiu, prin compartimentele de specialitatea , va lua toate masurile ce se 
impun pentru remedierea ,in teremenul  stabilit,  a neregulilor constatete . 
Art. 2. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului comunei 
Helegiu  si Curtii de Conturi judetul Bacau. 
  
 
 

Presedinte de sedinta 
                                                               Zarnescu Vasile 

                                                                                                                        
Contrasemneaza 
    secretar comuna 

             Mariana Spiridon 
Nr.38 
Data: 30.09.2014 
Hotararea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” , 0 voturi împotriva, 0 abtineri din totalul de 15 consilieri în functie din care 11 
prezenti la sedinta 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
HOTARARE 

privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
pentru comuna Helegiu 

 
Consiliul Local al comunei Helegiu întrunit în şedinţa ordinară; 
  In conformitate cu art. 4 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor şi art. 6 şi art. 7 din Ordinul nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 
elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor; 
 Vazand expunerea de motive  nr.6691/21.08.2014 a  primarului comunei Helegiu,  raportul 
compartimentului de specialitate nr. 6 577 din18.08 2014 si avizele comisiilor de specialiate din 
cadrul consiliului local Helegiu nr. 7867/29.09.2014, 7868/29.09.2014, 7869/29.09.2014 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 8, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), 
lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
 Art.1. – Se aprobă actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna 
Helegiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 Cu data a prezentai isi inceteza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Local Helegiu nr. 
18/26.04.2013. 
Art. 3 Prezenta se comunica Institutiei Prefectului Judetului Bacau, Inspectoratului pentru Situatii de 
Urgenta Bacau, Primarului Comunei Helegiu 
 
 

Presedinte de sedinta 
                                                                    Zarnescu Vasile 

                                                                                                                            
Contrasemneaza 

                                      secretar comuna 
             Mariana Spiridon 

 
 
 
 
 

Nr.39 
Data: 30.09.2014 
Hotararea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” , 0 voturi împotriva, 0 abtineri din totalul de 15 consilieri în functie din care 11 
prezenti la sedinta 

 
 
 



 
 
 
 


