
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Nr.56/21.12.2017 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu si 

structurilor fara personalitate juridica din subordinea Consiliului local Helegiu   
pentru anul 2018 

 
Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara in data de 21.12.2017 

-Având în vedere faptul că potrivit noii legislaţii pentru salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“, din aparatul propriu al 
primăriilor si consiliilor locale si din serviciile publice din subordinea acestora, se 
stabilesc prin hotărâre a autorităţii deliberative, in urma consultării organizației sindicale 
reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților, la 
propunerea autorităţii executive, ce are atribuţia de a gestiona sistemul de salarizare, în 
calitatea de ordonator principal de credite, cu luarea în considerare a finanţării 
numărului total de posturi, stabilit, în condiţiile legii, de Instituţia Prefectului Judeţului  
Bacau; 

-Analizând Expunerea de motive nr. 10400/11.12.2017 a Primarului comunei 
Helegiu  prin care se propune  stabilirea  salariilor de baza ale functionarilor publici si 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Helegiu si structurilor fara personalitate juridical din subordinea Consiliului local 
Helegiub   pentru 2018, raportul de specialitate inregistrat sub nr.10401/11.12.2017 si  
sub nr. 10526/14.12.2017  
Tinand cont de procesul- verbal inregistrat sub nr.10371/08.12.2017, din care rezulta 
îndeplinirea conditiei de consultare salariatilor , cu privire la stabilirea salariilor; 

- In conformitate cu prevederile art.11 alin. (1)-(2) şi alin. (4), coroborat cu art. 3 
alin. (1), art. 6,  

art. 7 lit. a), lit. d), art. 9, art. 10 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 19 alin. (2), art. 
28, alin. (1) si alin. (2), art. 38, alin. (3), lit. a), lit. e), lit. f), ale anexei VIII, capitolul I, lit. 
A), pct. III, lit. B, art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), capitolul II, lit. A), pct. IV, lit. a) şi b) din 
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 13 alin. (1) lit. c)- f), art. 14-15, art. 31 şi pct. II 
lit. A) şi C) din anexa la Legea nr. 188/1999, republicată, privind statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din Hotărârea nr. 846/2017 
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, ale Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
art. III alin. (1) şi (2) coroborat cu pct. 1), pct. 2) lit. a) şi pct. 4) din O.U.G. nr. 63/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 
ulterioare,  



- Vazand rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Helegiunr10652,10653 si 10654 din 20.12.2017 

 In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. b), alin. (6) lit. a), pct. 2), 
4), 8), 9), 12) şi 16), art. 45 alin.(2) lit. a), art.115 alin.(1) lit. b), din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art. Se stabilesc  coeficienţii de ierarhizare şi salariile de bază pentru functionariii publici 
si personalului contractual din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei 
Helegiu si structurilor fara personalitate juridical din subordoinea  Consiliului Local 
Helegiu pentru 2018 conform anexelor 1 si 2 la prezenta hotărâre, care fac parte 
integrantă din aceasta. 
 Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotatarari, in conditiile legii, se 
insarcineaza Primarul comunei Helegiu prin aparatul de  specialitate . 
 Art. 3- Prezenta hotarare se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul stabilit de lege.  
Art. 4 - Prezenta hotarare se afişeaza pe site-ul Primariei Comunei Helegiu, la panoul 
de afisaj si se comunica, în condiţiile legii: Prefectului Judetului Bacau, Primarului 
comunei Helegiu 
 

 
 

Presedinte de sedinta 
Oprea Sorin 

Contrasemneaza 
secretar comuna 
Mariana Spiridon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA ,  
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Nr.58/21.12.2017 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 
 

Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din 21.12.2017 
Avand in vedere : 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu inregistrata sub nr. 10539/.15.12.2017 
- Referatul Biroului Financiar –Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperari Creante, inregistrat 
sub nr. 10540/.15.12.2017, privind necesitatea rectificarii bugetului cu sumele primite de la AFP 
Bacau si Consiliul Judetean; 
- Adresele AFP nr. 2966/07.12.2017 si nr.3090/20.12.2017 inregistrate la Primaria Helegiu cu 
nr. 10504/14.12.2017, si nr.10684/20.12.2017 prin care ni se transmit influente la sumele 
defalcate din taxa pe valoare adaugata si cotele defalcate din impozitul pe venit; 
- Adresa Consliului Judetean Bacau nr. 21844/18.12.2017 inregistrata la Primaria Helegiu cu nr. 
10605/18.12.2017   prin care ni se transmite cote defalcate din impozitul pe venit; 
- Prevederile art. 49 alin 4 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 
ulterioare; 
- Prevederile art. 36 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 
ulterioare; 
- Vazand avizele comisilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu  nr.10658,10659 si 
10660 din 20.12.2017; 
In temeiul prevederilor art. 36, aliniatul (2), Iitera ,,b" raportat la aliniatul ( 4 ), lit era ,,a", art.45, 
alin (2), litera ,,a", art. 48 alin (2) si art 115 alin (l ), litera ,,b" din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  

HOTARASTE 
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local al Comunei Helegiu cu sume de 66,19 mii lei, astfel 
bugetul va cuprinde: 
La venituri: 
    Cap   04.02.04 - Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit    45,19 mii lei 
    Cap   11.02.02 – Sume din TVA pentru finantarea activitatilor descentralizate 25 mii lei 
    Cap   11.02.06 – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ( -4) mii lei 
La cheltuieli: 
    Cap 51.01.03 Autoritati executive-  titlu 20 Bunuri si servicii   31,19 mii lei 
    Cap 65 Invatamant                       - titlu 10 Salarii    25 mii lei 
    Cap 70.05.01 Alimentare cu apa -  titlu 20 Bunuri si servicii 10 mii lei 
             Art .2 Bugetul va cuprinde la venituri suma de 12011,59 mii lei si la cheltuieli suma       
de 12782,76 mii lei cu un deficit de 771,17 mii lei 
         Art. 4 Prezenta se va comunica de secretarul comunei Helegiu catre: 

- Biroului Financiar –Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperari Creante 
- Primarul comunei Helegiu 
- Institutia Prefectului Judetului Bacau 

 
Presedinte de sedinta 

Oprea Sorin 
Contrasemneaza 
secretar comuna 
Mariana Spiridon 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

 HOTARARE 
Nr.59 /21.12.2017 

privind decontarea  sumei de   4379  lei reprezentand contravaloarea cheltuieli transport  
personal didactic si personal didactic  auxiliar pentru  luna noiembrie 2017 

 
Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din 21.12.2017; 
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. 
- HG nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor 
pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar 
din învăţământul preuniversitar de stat ; 
- Adresa nr. 2950/13.11.2017 a  Scolii cu calsele I-VIII Helegiu ,inregistrata la primaria comunei 
Helegiu sub nr. 9351/13.11.2017 precum si Hotararea  Consiliului de administartie  a Scolii cu 
clasele I-VIII Helegiu nr. 11/10.11.2017; 
-Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 10514/14.12.2017 ; 
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.10515/14.12.2017; 
- Vazand avizele comisilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.10661,10662 si 
10663 din 20.12.2017 
 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 decontarea  sumei de 4379  lei  reprezentand contravaloarea cheltuieli 
transport  personal didactic si personal didactic  auxiliar pentru  luna noiembrie  2017; 
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, Scoala  Gimnaziala Helegiu- Compartimentului Finaciar –
Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante; 

 
Presedinte de sedinta 

Oprea Sorin 
Contrasemneaza 
secretar comuna 
Mariana Spiridon 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
HOTARARE 

Nr.60/21.12.2017 
Privind aprobarea   retelei scolare a unitatilor de invatamant care vor functiona in  

comuna Helegiu in anul scolar 2018-2019 
 
Consiliul local Helegiu, intrunit in sedinta ordinara in data de 21.12.2017 : 
Avand in vedere: 
- Avizul conform emis de Inspectoratul Scolar Judetean Bacau nr. 12720/40/15.12.2017; 
 - Dispozitiile art.19 si  61, alin.(2) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu  modificarile şi 
completarile ulterioare; 
 - Dispozitiile  art 19,art.20, art.45(5),(6), art.61, O.M.E.N nr.5472/7.XI.2017  privind aprobarea 
Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de 
stat si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant 
preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019, 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 10206/06.12.2017, Raportul 
compartimentului de specialitate nr. 10207/06.12.2017,precum si rapoartele comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu ; 10664,10665,10666/20.12.2017; 
In temeiul art .36(6) lit.a pct.1, art. 45(1) si art. 115(1) lit b din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala ,republicata  cu modificarile si completarile ulterioare: 
 
 

HOTARASTE 
 
Art. 1 Se aproba Reteaua scolara a unitatilor de invatamant care vor functiona in  comuna 
Helegiu in anul scolar 2018-2019, conform anexei parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2- Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
  Art. 3 Prezenta hotarare se comunica catre : 
-Institutia prefectului judetului Bacau 
-Primarului  comunei Helegiu 
-Scoala Gimnaziala, sat Helegiu, comuna  Helegiu  
-Inspectoratului Scolar  Judetean Bacau 
 
 

Presedinte de sedinta 
Oprea Sorin 

Contrasemneaza 
secretar comuna 
Mariana Spiridon 

 


