
ROMANIA,
JUDEŢULBACAU

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE 
Nr.39 /28.09.2018

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

Consiliul Local al comunei Helegiu, întrunit in şedinţa ordinara in data de 28.09.2018:
Având in vedere temeiurile juridice prevăzute de :
-Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pentru anul 2018;
- Art. 19 si art. 49 alin (5) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale,;
Vazand:

Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 7200/12.09.2018;
Referatul Biroului Financiar -Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperări Creanţe, 
înregistrat sub nr. privind necesitatea rectificării bugetului cu sumele alocate prin 
Ordonanţa de urgenta nr 78/2018 privind rectificarea bugetului de stat,

- Prevederile Consiliului local Helegiu nr 14/19.02.2018 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pe anul 2018;

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 7657, 7658 si 
7659 din 27.09.2018;

In temeiul dispoziţiilor art 36, alin.(6), lit„b’\ raportat la alin.(4), lit.”a”, art 45, alin. (2) lit„a”, art 
48, alin. (2) si art. 115 alin(1) lit„b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicata cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local al Comunei Helegiu cu suma de 84 mii lei, astfel 
bugetul va cuprinde:

(a)La venituri:
- Cap 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 25 mii lei
- Cap 04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 28 mii lei
Cap 11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 31 mii lei 

(b) La cheltuieli:
- Cap 84.03.01 Drumuri si poduri, titlu 71 -Active nefinanciare (cheltuieli de capital) 84 
mii lei.

Art.2 Bugetul va cuprinde la venituri suma de 8117,44 mii lei si la cheltuieli suma de 9881,44 
mii lei cu un deficit de 1764 mii lei

Art. 3 Prezenta se va comunica de secretarul comunei Helegiu către:
-Biroului Financiar -Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperări Creanţe 
-Primarul comunei Helegiu 
-mlnstitutia Prefectului Judeţului Bacau

Presedintprde
Mihaemjfo

Contrasemi

COM ut^
-Íl L O C

Secretar comunp^

Nr consilieri 15 prezenţi 14 voturi pentru 14



ROMANIA,
JUDEŢULBACAU

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE 
Nr. 40/28.09.2018

privind acordarea unui împrumut "Serviciului Public de Salubrizare"

Consiliul Local al comunei Helegiu, întrunit in şedinţa ordinara in data de 28.09.018:
Având in vedere temeiurile juridice prevăzute de :
-Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pentru anul 2018;
- Art. 19 alin 2 si art. 49 alin (5) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările ulterioare
-Hotararea nr.31/13.07.2018 privind înfiinţarea ,,Serviciului Public de Salubrizare”al comunei 
Helegiu, judeţul Bacau, serviciu cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului 
Local al comunei Helegiu, judeţul Bacau
- Vazand: expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 7200/12.09.2018, referatul 
Biroului Financiar-Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperări Creanţe, înregistrat sub nr. 
7201/12.09.2018 privind posibilitatea de acordare a unei finanţări către ’’Serviciul Public de 
Salubrizare", precum si avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 
7660, 7661 si 7662 din 27.09.2018;
- Prevederile Consiliului local Helegiu nr 14/19.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri 
si cheltuieli al comunei Helegiu pe anul 2018;
In temeiul dispoziţiilor art 36, alin.(6), lit „b”, raportat la alin.(4), Ut."a”, art 45, alin. (2) lit „a", art 
48, alin. (2) si artr. 115 alin(1) lit„b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicata cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aproba acordarea unui împrumut in valoare de 71 mii lei către Serviciul Public de 
Salubrizare:
Art. 2 Se aproba virarea in cadrul capitolului 74 - Salubritatea a sumei de 71 mii lei astfel:
de la titlu 10- salarii la titlu 80 - împrumuturi suma de 43,5 mii lei
de la titlu 20 - bunuri si servicii la titlu 80 - împrumuturi suma de 27,5 mii lei

Art. 3 Prezenta se va comunica de secretarul comunei Helegiu către:
-Biroului Financiar -Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperări Creanţe 
-Primarul comunei Helegiu 
-Instituţia Prefectului Judeţului Bacau



HOTARARE 
Nr. 41/28.09.2018

privind: modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului şi structurilor si serviciilor publice din subordinea Consiliul

Local Helegiu

Consiliul local al comunei Helegiu, judeţul Bacau întrunit in şedinţa ordinara in data de 
28.09.2018;
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Helegiu înregistrata sub nr. 
6986/03.09.2018, prin care se propune modificarea statului de funcţii, raportul
compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.6987/03.09.2018 precum si avizele 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 7663, 7664 si 7665 din 
27.09.2018.
In conformitate cu prevederile:

OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare
OUG 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară ;

- Lege 180/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind 
asistenţa medicală comunitară;
Ţinând cont de faptul ca postul care urmeaza a fi infiintat nu se ia in calcul la stabilirea 
numărului maxim de posturi al instituţiei,in speţa fiind aplicate dispoziţiile art.lll alin(1) si (2) 
din OUG nr. 63/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale,precum si stabilirea unor masuri financiare, cu modificările si completările 
ulterioare;
Prevederile art. 5 din HCL nr. 31/2018 privind înfiinţarea Serviciului Public de salubrizare in 
Subordinea Consiliului local Helegiu.
Adresa Instituţiei Prefectului nr.11125/30.05.2018 privind numărul maxim de posturi; 
în temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin. (2) Ut. a) şi alin. (3) lit.b.), art. 45 alin. (2) şi art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1.-(1) Organigrama cu numărul maxim de posturi şi Statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului ai ale structurilor si serviciilor publice din subordinea Consiliul local 
Helegiu, aprobate prin H.C.L. nr.2/31.01.2018, se modifică şi se completează după cum 
urmează:

a) -se înfiinţează postul de asistent medical comunitar, funcţie contractuala de execuţie, în 
cadrul Compartimentului Asistanta Sociala;

b) -se desfiinţează Compartimentul Salubritate care cuprinde trei posturi de muncitor 
necalificat si un post de şofer, titularii posturilor fiind transferaţi la Serviciul Public de Salubrizare 
înfiinţat in subordinea Consiliului Local;

(2) Se aprobă Organigrama, potrivit anexei nr. 1, la prezenta hotărâre, parte integrantă a 
acesteia.

ROMANIA
JUDEŢUL BACAU

CONSILIUL LOCAL HELEGIU



(3) Se aprobă Statului de funcţii, potrivit anexei nr.2, la prezenta hotărâre, parte integrantă a 
acesteia.
Art.2 începând cu data prezentei hotărâri işi încetează aplicabilitatea orice altă prevedere 
contrară.
Art.3 Prezenta se va comunica de secretarul comunei Helegiu către:
-Biroului Financiar -Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperări Creanţe 
-Primarul comunei Helegiu 
-Instituţia Prefectului Judeţului Bacau

Preşedinte de şedinţa 
h

Nr. consilieri 15, prezenţi 14, voturi"pentru "14



O R G A N I G R A M A
aparatului de lucru al primarului comunei Helegiu si structurilor 

subordonate Consiliului local Helegiu

Macovei Mihaela Marian Spiridon



ROMANIA ROMANAI Anexa 2

JUDEŢUL BACAU JUDEŢUL BACAU

CONSILIUL LOCAL CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
HELEGIU

STAT DE FUNCŢII

la Hotararea nr.~ 
41/28.09.2018

APARTUL DE SPECIALITETE AL PRIMARULUI COMUNEI HELEGIU SI STRUCTURILOR SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL HELEGIU

NR.
CRT.

Numele,
prenumele/VACANT, 

temporar VACANT 
dupa caz

STRUCTURA

FUNCŢIA
DE

DEMNITATE
PUBLICA

Funcţia publica

Clasa
Gradul

profesional
Nivelul
studiilor

Funcţia contractuala
Treapta

profesión
ala/grad

Nivelu
1

studiil
or

OBS.
înalt

funcţionar
public

de
conducere

de execuţie
de

conducere de execuţie

DEMNITARI

1 ENEA NICU CIPRIAN PRIMAR

2 DRUG VALERIU VICEPRIMA

3 SPIRIDON MARIANA
SECRETA

RUAT
1 II S

4
GEABOC -BADIC 
MIHAELA RODICA

Administra
tor public

S

COMPARTIMENT AUDIT 
PUBLIC INTERN

5 VACANT auditor 1 superior S

BIROU FINANCIAR- 
CONTABILITATE,TAXE SI 
IMPOZITE RECUPERARE 
CREANŢE

6 B LANITA VALENTIN
SEF

BIROU
II i S

7 VACANT referent III superior M
8 PAVAL MARICICA referent III principal M
9 HARJANU ADRIAN inspector 1 asistent S
10 CAP ATA CLAUDIA inspector 1 asistent S
11 ENEA ANCUTA inspector 1 PRINCIPAL S



COMPARTIMENT TEHNIC, 
URBANISM, AMENAJARE 
TERITORIU, PROTECŢIA 
ucnim ni

12 CIOCA MARIANA inspector 1 asistent S

13 ILIE NICOLAE DANIEL inspector 1 asistent S
COMPARTIMENT AGRICOL 
SI CADASTRU

14 ARDELEANU ION inspector 1 principal S

15 POPESCU GABRIELA agent agricol II M

16 VACANT
COMPARTIMENT 
ASISTENTA SOCIALA

inspector 1 superior

17 SERBAN MARIA referent III superior M
COMPARTIMENT STARE 
CIVILA, EVIDENTA 
POPULAŢIEI, RESURSE 
UMANE

asistent medical 
comunitar

PL

18 VACANT inspector 1 asistent S
19 TAÑASE ELENA refemt III superior M

COMPARTIMENT 
SECRETARIAT,RELAŢII 
PUBLICE ARHIVA

20 VACANT inspector 1 asistent S
21 TUDOR MARIANA inspector II S

COMPARTIMENT 
DEZVOLTARE, ACHIZIŢII 
PUBLICE,INVESTIŢII

22 VACANT inspector 1 superior

23 BOACA NUTA inspector 1 superior

BIROU POLITIA LOCALA

24 BADIC LAVINIA
SEF

BIROU
III 1

25 GHENADE FLORIN poliţist local III superior -

26 VACANT poliţist local III superior

27 VACANT poliţist local III principal

28 DASCALU VASILE poliţist local III asistent



29 VACANT poliţist local III asistent

30 VACANT poliţist local III principal

COMPARTIMENT 
PROTECŢIA CIVILA

31 VACANT referent III superior

COMPARTIMENT DESERVIRE

36 ENEA DANIELA guard

37
GHECHERITA
VALERICA

muncitor(fochist) II

38 ISTUDOR SANDEL muncitor(fochist) II
39 ISTUDOR ALINA îngrijitor

COMPARTIMENT DE 
UTILITATI PUBLICE SI 
GOSPODĂRIRE COMUNALA

40 TOMA DANIEL inspector IA S

COMPARTIMENT 
ALIMENTARE CU APA

41 AXINIA GHEORGHE muncitor necalificat 1

42
MOCANU
CONSTANTIN

muncitor necalificat 1

43 ENEA VASILE MARIAN muncitor necalificat 1

APARAT DE LUCRU 
CONSILIUL LOCAL

44 GURAMBA CARMEN consilier juridic IA S

BIBLIOTECA COMUNALA

45 ORBAN SIMONA bibliotecar II s
SERVICIUL VOLUNTAR 
PENTRU SITUAŢII DE 
URGENTA



46 VLAD CĂTĂLIN referent IA M

SERVICIUL PUBLIC DE 
SALUBRIZARE

SEF
SERVICU

S

şofer 1

şofer 1

muncitor necalificat

muncitor necalificat

muncitor necalificat

muncitor necalificat

referent IA M

Funcţia Număr 
posturi

Ocupate Vacante Temporar Total

vacante

DEMNITARI 2 2

Nr. total de funcţii publice de 
conducere

3 0 3

Nr. total de funcţii publice de 
execuţie

12 11 23

Nr. total de funcţii publice 15 11 26

Număr total funcţii 
contractuale de conducere

1 1

Nr. total de funcţii 
contractuale de execuţie

13 13

Total funcţii contractuale 14

I



Total posturi din cvadrul 
instituţiei/ autoritatii publice

42

Număr de posturi art. III, alin 
(2) din HG. Nr. 63/2010 
privind modificarea si 
completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum si 

stabilirea unor masuri
financiare care nu sunt 

incluse in numărul de posturi 
bugetate de la bugetul local 

:1 asistent medical 
comunitare, 16 asistenţi 
personali ai persoanelor 

cuhandicap si 7 posturi de la 
serviciulpublic de salubrizare

20 20 4 24

Preşedinte de şedinţa



Contrasemnează 
cretar comuna 

riana Spiridon



ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE 
Nr. 42/28.09.2018

privind aprobarea tarifului pe care il va percepe Serviciul Public de Salubrizare Helegiu 
de la persoanele fizice si juridice pentru prestarea activitatilor de colectare, transport si

depozitare deşeuri solide

Consiliul Local al Comunei Helegiu, întrunit în şedinţa din data de 28.09.2018;
Având în vedere:

-Prevderile art.8, lin (3) lit.i, litj si Ut. k din Legea 51/2006 a aserviciilor comunitare de utilitati 
publice, republicata cu modificările si completările ulterioare;
-Prevederile art.2 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu 
modificările si completările ulterioare-serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din 
sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si se desfasoara sub controlul, conducerea sau 
coordonarea autoritatilor administraţiei publice locale ori ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitara, in scopul salubrizării localităţilor;
- Prevederile art.9, alin.(2), lit.d), art.32, alin.(1), lit.e) si art.43, alin.(5) din Legea serviciilor 
comunitare privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
- Prevederile art.115 din Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al 
serviciului de salubrizare a localităţilor;
- Prevederile art.6, alin.(1), lit.k) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a 
localităţilor, republicata;
Prevederile art.21, alin.(1) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor
- Hotararea nr.31/13.07.2018 privind înfiinţarea ,, Serviciul ui Public de Salubrizare”al comunei 
Helegiu, judeţul Bacau, serviciu cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului 
Local al comunei Helegiu, judeţul Bacau.

Văzând Expunerea de motive a Primarului Comunei Helegiu nr.7190/12.09.2018 si 
raportul nr.7191/12.09.2018 al Comp.Tehnic Urbanism, Amenajare Teritoriu si Protecţia Mediul 
precum si avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 7666, 7667 si 
7668din 27.09.2018.

în temeiul art.47 si 117, Ut. "a" din Legea Administraţiei publice locale nr.215/200 în 
temeiul art. 36, alin. (1) şi alin. (2) Ut. d), alin. (6), Ut. a-14), art. 45 alin. (1),art. 49 şi art. 115 alin.
(1) Ut. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă tariful pe care il va percepe Serviciul Public de Salubrizare Helegiu de la 
persoanele fizice si juridice pentru prestarea activitatilor de colectare, transport si depozitare 
deşeuri solide, după cum urmeaza:
Pentru persoanele fizice 
-5 lei/persoana/luna 
Pentru persoanele juridice 
-30 lei/activitate/luna



2. Se aproba fisa de fundamentare pentru stabilire tarif salubrizare, colectare si transport 
iseuri, in comuna Helegiu, judeţul Bacau, ca Anexa 1 a prezentei hotarari.

Art. 3. Prezenta se va comunica de secretarul comunei Helegiu către:
-ANRSC
-Primarul comunei Helegiu 
-Instituţia Prefectului Judeţului Bacau 
-Publica prin afişare

Serviciului public de salubrizare.

Preşedinte de şedinţa 
Mihaela Macovei

Nr. consilieri 15, prezenţi 14, voturi "pentru "14

Contrasemne 
Secretar com



Anexa 1 la Hotararea 
NR.42/28.09.2018

Fisa de fundamentare pentru stabilire tarif salubrizare 
colectare si transportul deşeurilor, in comuna Helegiu, judeţul Bacau

ROMANAI
JUDEŢULBACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

Nr.
Ctr

Specificaţie U.M.
Programat

anual

Tarif
propus
lei/UM

Pondere 
elem. Ch. 

In total ch.

A Deşeuri colectate si transportate to 579 42.73
B Taxa rampa lei/to

C Combustibil Consumat litri 3571 5.66
D Nr. salariaţi pers. 5
E Venit mediu lunar/salariat lei 3021
1 Cheltuieli materiale, din care: lei 95,798 1.61 33.88%

Combustibil şi lubrifianţi 20,212 0.34 7.15%
Energie electrică tehnologică

Piese de schimb, utilaje 7,800 0.13 2.76%
Materii prime şi materiale consumabile 5,000 0.08 1.77%
Echipament de lucru şi protecţia 2,000 0.03 0.71%
Amortizarea utilajelor şi mijloacelor de 

transport 35,586 0.60 12.59%
Redevenţă

Cheltuieli cu protecţia mediului

Alte servicii executate de terţi

- alte taxe (mediu, ANRSC, ARR, 

asigurări, rovineta) 13,500 0.23 4.77%
- posta telecomunicaţii 1,000 0.02 0.35%
- servicii si reparaţii executate de terti 10,000 0.17 3.54%

Alte cheltuieli materiale (papetarie, 

birotica) 700 0.01 0.25%
2 Cheltuieli cu munca vie: lei 185,338 3.12 65.55%

- salarii 181,260 3.05 64.11%
- contribuţie asiguratorie munca 4,078 0.07 1.44%
- alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv 

tichete de masă)

F Cheltuieli de exploatare (1+2) lei 281,136 4.73 99.43%
G Cheltuieli financiare lei 1,600 0.03 0.57%
1. Cheltuieli totale (F+G) lei 282,736 4.76 100.00%

ii. Profit lei 14,137 0.24 5.00%
iii. Cotă de dezvoltare lei

iv.

Venituri obţinute din activitatea de 

salubrizare (I+II+IH) lei 296,873 5.00
V Total persoane deservite pers. 4,948



1 Tarif, exclusiv TVA (IV:V:12) lei 5.00
lei

VII. TVA lei
VIII. Tarif, inclusiv TVA lei 5.00

Preşedinte de şedinţa Contrasemnează



H O T A R A R E  
Nr. 43/28.09.2018

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Helgiu în Consiliul de 
administraţie al Scoalii Gimnaziala Helegiu pentru anul şcolar 2018 - 2019

ROMANIA
JUDEŢULBACAU

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

Consiliul Local Helegiu, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.09. 2018;
Analizând:

Expunerea de motive nr. 7356/18.09.2018 a Primarului comunei Helegiu 
Raportul de specialitate nr. 7357/18.09.2018 şi Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local Helegiu precum si avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
local Helegiu nr. 7669, 7670 si 7671 din 27.09.2018;
Ţinând seama de adresa nr. 1950/17.09.2018 a Scolii Gimnaziale Helegiu, înregistrată la 
Primăria Helegiui sub nr. 7329/17.09.2018;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 4619/2014 privind Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit.d), art.36, alin. 6, Ut. a, pct.1, 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 desemnează reprezentanţii Consiliului Local Helegiu in Consiliul de Administraţie al 
Scolii Gimnaziale Helegiu,pentru anul şcolar 2018-2019, după cum urmeaza:

Consilier Macovei Mihaela 
Consilier Tudor Marinei 

Art. 2 - Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;
- Primarului comunei Helegiu;
- Şcoala Gimnaziala Helegiu;
- persoanele nominalizate la art. nr. 1.

Preşedinte de şedinţa 
Mihaela Macovei



ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE 
Nr. 44/28.09.2018

privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare
cu apa statie tratare apa bruta Darmanesti

Consiliul Local al Comunei Helegiuintrunit in ssedinta ordinara in data de 28.09.2018 
Având in vedere:

Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, actualizata;
- Prevederile art.36 alin. (2) lit.d, art.36 alin. (6) Ut. a punctul 14, art.45 alin. (1), art.115 alin 

(1) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,
Prevederile art. 47 şi 117 Ut. „a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art 7 din Ordinul Preşedintelui ANRSC nr.65 din 28.02.2007;
- Prevederile Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare;
- Referatul nr. 715 din 21.09.2018 al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău;
- Adresa nr.9872 din 03.09.2018 a Operatorului Regional SC CRAB SA înregistrată la ADIB sub 
numărul 698/07.09.2018 prin care se solicită aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% 
aferente sistemului de alimentare cu apă staţie tratare apă brută Darmanesti;
- Prevederile art. 16 alin. (3) Ut. d coroborat cu art. 21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Bacău;
Vazand expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 7549/25.09.2018, raportul 
comartimetului de specialitate nr. nr. 7550/25.09.2018 Helegiu precum si avizele comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 7672, 7673 si 7674 din 27.09.2018;

In baza dispoziţiilor art. 36 (2) Ut. „b” şi Ut. „d” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞ TE
Art. 1 Se aprobă nivelul pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă 

staţie tratare apă brută Dărmăneşti, înregistrate de operatorul SC Compania Regionala de Apa 
Bacau SA, pentru anul 2017, prezentate in ANEXA NR. 1, care face parte integranta din 
prezenta hotarare.

Art. 2 Se acordă mandat expres împuternicitului comunei Helegiu dl./dna Stoica Nelu, C.I., seria 
XC nr. 951892 de a vota favorabil în şedinţa AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Bacău acest punct de pe ordinea de zi.
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacau - 
ADIB, Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, persoanei nominalizate la art. 2 al prezentei 
hotărâri, şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

Preşedinte de şedinţa
Mihaela Macovei

Contrasemnează 
Secretar comuna


