
ROMANIA  
JUDEŢUL BAC AU  

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE  
Nr.23/29.05.2019

privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local al comunei Helegiu

Consiliul local Helegiu, judeţul Bacau, intrunit in şedinţa ordinara din 29.05.2019 
Având in vedere:

-  Prevederile Hotărârii Consiliului Local Helegiu nr.35 din 14.07.2016 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al 
Comunei Helegiu

- Luând act de Expunerea de motive înregistrată sub nr.4324/14.05.2019, 
înaintată de primarul commune Helegiu şi Raportul de specialitate al secretarului 
comunei Helegiu înregistrată sub nr. 4584/23.05.2019;

- Vazand avizele comisilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 
4709, 4710 si 4711 din 28.05.2019;

în temeiul prevederilor art. 35 alin.(1), art.36 alin. (9), art. 41, art. 45 alin. (1) şi art. 115 
alin. (1) Ut. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare;

Art. 1 Doamna Bulaiasa Elena se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al 
comunei Helegiu, pe o perioadă de 3 luni, începând cu mai 2019;
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică Instituţie Prefectului -  Judeţul Bacau, în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului comunei 
Helegiu şi persoanei nominalizate la art. 1.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Preşedinte de şedinţa 
BulaiasaJzlena



*  ROMANIA
JUDEŢUL BAC AU 

CONSILIULU LOCA HELEGIU

HOTĂRÂRE 
Nr. 24/29.05.2019

privind aprobarea Organigramei si a statului de funcţii ale aparatului de specilaitate al 
primarului comunei Helegiu si structurilor fara personalitate juridica din subordinea Consiliul

Local al comunei Helegiu

Consiliul Local al Comunei Helegiu întrunit in şedinţa ordinara din 29.05.2019; 
în baza prevederilor:
- Art. 11, alin. (3), Ut. a), art. 60, alin. (2), art art 107 si art 111 si art 112 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 privind finanţele publice 
locale;
Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice;

- Adresa A.N.F.P Bucureşti nr. 15629/2019, conexat cu 11535/2019, Adresa Instituţiei 
Prefectului judeţului Bacau nr.8752/18.04.2019;

Vazand expunerea de motive aprimarului comunei Helegiu nr. 1482/26.02.2019, Raportul de 
specialitate nr. 1483/18.02.2019 precum si avizele comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local Helegiu;
în temeiul prevederilor art. 36, alin (2), lit. a), alin. (3), lit b) şi art 45 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 republicată şi actualizată privind administraţia publică locală, adopta prezenta

H O T Ă R Â R E :

Art. 1. Se aprobă transformarea funcţiei contractuale de inspector, gradul I I , gradaţia 4, din 
cadrul Compartimentului Secretariat, Relaţii Publice , Arhiva ocupată de d-na Tudor Mariana, în 
funcţia publică de execuţie cl.l- inspector, gradul profesional asistent, gradaţia 4, ( poziţie nr. 
21 din stat de funcţii), conform anexei nr. 3 parte integranta din prezenta hota rare 
Art. 2 (1) Se aproba transformarea funcţiei publice de execuţie vacante, clasa III, referent , 
grad profesional superior, în funcţia publică clasa I, grad profesional asistent, in cadrul Biroului 
Financiar Contabilitate taxe si Impozite Recuperare Crente 2 

-ID  post=191856 
- Poziţie din stat de funcţii = nr. 7

(2) Se aproba transformarea funcţiei publice de execuţie vacante, clasa I, inspector, grad 
profesional superior în funcţia publică clasa I. inspector, grad profesional debutant, in cadrul 
Compartimentului Agricol si Cadastru

- ID post = 191866
- Poziţie din stat de funcţii = nr. 16

Art.3. Se aporba organigrama si statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 
comunei Helegiu si structurilor fara personalitate juridica din subordinea Consiliul Local al 
comunei Helegiu conform anexei 1 si 2, parte integranta din prezenta hotarare



Art. 4 Prezenta se comunică cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Instituţia 
Prefectului -  Bacau, Primar comuna Helegiu

Preşedinte de şedinţa
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ROMANIA Anexa .2 laHCL 
nr.24129.05.2019

JUDEŢUL BACAU

CONSILIUL LOCAL 
HELEGIU

STAT DE FUNCŢII

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

NR.
CRT.

Numele,
pren um ele/VA CA N T, 

temporar VACANT 
dupa caz

STRUCTURA
FUNCŢIA DE 
DEMNITATE 

PUBLICA

Funcţia publica

Clasa
Gradul

profesión
al

Nivelul
studiilor

Funcţia contractuala
Treapta

profesión
ala/grad

Nivelu
1

studiil
o r

OBS.înalt
funcţiona 
r  public

de
conducere

de
execuţie de conducere de

execuţie

DEMNITARI

1 ENEA NICU CIPRIAN PRIMAR •

2 DRUG VALERIU VICEPRIMAR

3 SPIRIDON MARIANA SECRETAR
UAT 1 II S

4 GEABOC -BADIC 
MIHAELA RODICA

ADMINISTRATOR
PUBLIC S

COMPARTIMENT AUDIT 
PUBLIC INTERN

5 VACANT auditor 1 superior S
BIROU FINANCIAR- 
CONTABILITA TE, TAXE SI 
IMPOZITE RECUPERARE 
CREANŢE

6 BLANITA VALENTIN SEF BIROU 1 1 s
7 VACANT inspector 1 asistent s
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 principa! S

COMPARTIMENT TEHNIC, 
URBANISM, AMENAJARE 
TERITORIU, PROTECŢIA 
MEDIULUI



4 12 CIOCA MARIANA inspector 1 asistent S

13 ILIE NICOLAE DANIEL inspector 1 asistent S

COMPARTIMENT AGRICOL 
SI CADASTRU

14 ARDELEANU ION inspector 1 superior S

15 POPESCU GABRIELA agent
agricol II M

16 VACANT inspector 1 debutant S
COMPARTIMENT 
ASISTENTA SOCIALA

17 VACANT
asistent
medical

comunitar
principal PL

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

4

18 VACANT inspector 1 asistent s
19 VACANT referent III superior M

COMPARTIMENT 
SECRETA RIA T, RE LA Tll 
PUBLICE ARHIVA

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

COMPARTIMENT 
DEZVOLTARE, ACHIZIŢII 
PUBLICE,INVESTIŢII

22 VACANT inspector 1 superior

23 BOACA NUTA inspector 1 superior

BIROU POLITIE LOCALA

24 BADIC LAVINIA SEF BIROU 1 1

25 GHENADE FLORIN poliţist
local

III superior

26 VACANT poliţist
local III superior

27 VACANT poliţist
local III principal
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28 DASCALU 1'ASILE
poliţist
local III asistent

29 VACANT poliţist
local III asistent

30 VACANT
poliţist
local III principal

COMPARTIMENT 
PROTECŢIE CIVILA

31 VACANT referent III superior
COMPARTIMENT
DESERVIRE

32 ENEA DANIELA guard G/M

33 GHECHERITA
VALERICA

muncitorffo
chist) II G/M

34 ISTUDOR SANDEL
muncitor(fo
chist) II G/M

35 ISTUDOR ALINA îngrijitor G/M
COMPARTIMENT DE 
UTILITATI PUBLICE SI 
GOSPODĂRIRE 
COMUNALA

36 TOMA DANIEL inspector IA S

COMPARTIMENT 
ALIMENTARE CU APA

37 ZUGRAVU IONEL munc. nec. 1 G/M

38
MOCANU
CONSTANTIN munc.nec 1 G/M

39 ENEA VASILE MARIAN mun.nec. 1 G/M

APARAT DE LUCRU 
CONSILIUL LOCAL

40 GURAMBA CARMEN consilier
juridic IA S

BIBLIOTECA COMUNALA

41 ORBAN SIMONA bibliotecar II S



SERVICIUL VOLUNTAR 
PENTRU SITUAŢII DE 
URGENTA

42 VACANT referent IA M

SERVICIUL PUBLIC DE 
SALUBRIZARE SEF SERVICIU 1 S

43 GURAMBA TUDOR muñe. Nec G/M

44 POPA VAS ILE muñe. Nec G/M

45 ENIA lOAN muñe. Nec G/M

46 MOCANU CNECULAI sofer 1 G/M

47 VACANT sofer 1 G/M

48 VACANT inpsector II S

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 12 24

Nr. total de funcţii publice 15 12 27

Număr total funcţii 
contractuale de conducere 1 1

Nr. total de funcţii 
contractuale de execuţie 11 11

Total funcţii contractuale 12



Total posturi din cvadrul 
institu ţie i/ autoritatii publice

41

Număr de posturi art. III, 
alin (2) din HG. Nr. 63/2010 

priv ind  modificarea si 
completarea Legii nr. 

273/2006 priv ind finanţele 
publice locale, precum si 

stabilirea unor masuri 
financiare care nu sunt 
incluse in numărul de 21 21 3 24
posturi bugetate de la 

bugetul local :1 asistent 
medical com unitar, 16 
asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap si 
7 posturi de la 

serviciu lpublic de 
salubrizare
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ROMANIA Anexa nr. 3 la HCL nr.24/29.05.2019
JUDEŢUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

TABELUL PRIVIND MODIFICAREA POSTURILOR

Nr

crt

Nume si 
prenume

Nivelul
studiilor
deţinute

Funcţia 
deţinuta in 

regim 
contractual

Scopul 
rincipal al 
postului

Salariu 
funcţie 

contractuala 
stabilit cf. 
art 11 din 

Legea 
153/2017

Vechime in 
specialitatea 

studiilor

Funcţia publica 
propusa

Salariu funcţie 
publica stabilit 
c f art 11 din 

Legea 153/2017-

Ponderea atribuţiilor 
ce presupun 

prerogarive de putere 
publica (%)

1. Tudor
Mariana

S Inspector, 
gr. IL
gradaţia 4

Responsabil

relaţii

publice

4248 lei 3 ani Inspector, clasa 
1, grd.profesional 
asistent, 
gradaţia 4

4527 lei 80%

/

/
/

/



* ROMANIA
JUDEŢUL BAC AU  

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE 
Nr. 25/29.05.2019

privind aprobarea Planului de pază al comunei Helegiu pentru anul 2019

Consiliul local Helegiujudetul Bacau, întrunit in şedinţa ordinara din 29.05.2019 
Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 2806/16.04.2019, raportul de 
specialitate înregistrat sub nr. 2807/16.04.2019 al Biroului Politie Locala;
Luând în considerare prevederile:
-Art. 11 din Legea nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiilor de specalitate din cadrul Consiliului local 
Helegiu nr.4715,4716 si 4717 din 28.05.2019;
în temeiul art. 36 alin.(1), alin. (2) diri Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.45,alin.(2),lit.,a” si art.115, alin.(1), lit.b” din Legea 
nr.215/2001,republicata,cu modificările si completările ulterioare, privind administraţia 
publica locala,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Planul de pază al comunei Helegiu, pentru anul 2019, conform anexei 
nr. 1, parte integrantă din prezenta horărâre.
Art. 2. Cu aducere la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Helegiu.
Art3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică şi se comunică:
-Instituţia Prefectului judeţul Bacau 
-Primarului comunei helegiu 
-Birou Politie locala 
-Postul de Poliţie Helegiu

Preşedinte de şedinţa



ROMANIA 
JUDEŢUL BAC AU  
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

Anexa la Hotararea nr.25/29.05.2019

PLAN PAZA UAT HELEGIU 2019

I. CARACTERISTICI OBIECTIV 
Datele de identificare ale obiectivului: UAT Helegiu, administraţie publica.
Primăria Helegiu este amplasata in centrul satului Helegiu la o distanta de de 

aproximativ 500 m fata de postul de politie si aproximativ 300 m fata de DN 11 
Scoli:- Helegiu (1)

- De le n i (1)
- Dragugesti (1)
- B raţii a (1)

II. DISPOZITIVUL DE PAZA

Dispozitivul de pază al obiectivului este format din:
Sediu primărie:
- 2 posturi permanente pentru paza pe timpul nopţii, intre orele 18,00 -  06,00, 

acoperite cu cei doi fochisti care, conform fisei post au si atribuţii in acest sens;
- 1 post permanent pentru paza pentru intervalul 06,00 -  08,00 acoperit de guard

ul instituţiei;
- in cursul zilei, in intervalul 08 -  16,00, paza instituţiei este asigurata de 

personalul politiei locale.
Scoli:
- conform adresei nr. 666/03.04.2019,, transmisa de către Şcoala Gimnaziala 

Helegiu, la solicitarea biroului de politia locala Helegiu, asigurarea pazei şcolilor este 
asigurata conform fiselor post după cum urmeaza:

- Şcoala Gimnaziala Helegiu: -1  post -  muncitor întreţinere;
- 1 post -  fochist;

- Şcoala Gimnaziala Bratila: - 2 posturi -  fochist;

- Şcoala Gimnaziala Deleni -  1 post fochist;
- 1 post muncitor întreţinere

- Şcoala Gimnaziala Dragugesti -  2 posturi fochist;

III. AMENAJARI, INSTALAŢII SI MIJLOACE TEHNICE DE PAZA SI DE 
ALARMARE

Compartimentul ,,Casierie,> este dotat cu sistem de alarmare.
In cazul unor probleme care impun apelarea unor persoane/autoritati, personalul 

de paza va utiliza telefoanele (fix sau mobil) ale instituţiei.

IV. CONSEMNUL POSTURILOR

A. CONSEMNUL GENERAL:



Personalul de pază este obligat sa cunoască si sa respecte îndatoririle ce-i revin, 
fiind direct răspunzător pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor 
încredinţate.

In timpul efectuării serviciului, personalul de paza va trebui:
- sa cunoască locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni 
producerea oricăror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii;
- sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure 
integritatea acestora;
- sa permită accesul in obiectiv a cetăţenilor numai in timpul programului cu publicul;
- sa verifice daca obiectivele din postul de paza sunt asigurate corespunzător;
- personalul politiei locale opreşte si legitimează persoanele despre care exista date sau 
indicii ca au savarsit infracţiuni ori fapte ilicite in obiectivul păzit, pe cele care incalca 
normele interne stabilite prin regulamntele proprii, iar in cazul infracţiunilor flagrante, sa 
prindă si sa prezinte politiei bunurile ori valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor 
fapte ilicite, luând masuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces- 
verbal pentru luarea acestor masuri. Procesul-verbal astfel întocmit constituie act de 
sesizare a organelor de urmariere penala;
- sa instiinteze de indata şeful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre 
producerea oricărui eveniment in timpul executării serviciului despre masurile luate;
- in caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili ori 
de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice si in orice alte împrejurări care 
sunt de natura sa producă pagube, sa aduca de indata la cunoştinţa celor in drept 
asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecinţelor 
evenimentului;
- in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a 
bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunţe conducerea unitatii si politia;
- sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a 
valorilor in caz de dezastre;
- sa sesizeze politia in legătură cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii;
- sa păstreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atribuţiilor, are acces la 
asemenea date si informaţii;
- sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protecţie si armamentul 
cu care este dotat;
- sa nu se prezinte la serviciu sub influenta băuturilor alcoolice si nici sa nu consume 
astfel de băuturi in timpul serviciului;
- sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunţe in prealabil conducerea unitatii 
despre aceasta;
- sa execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, si sa 
fie respectuos in raporturile de serviciu;
- sa respecte consemnul general si particular al postului.

In timpul serviciului, personalul de paza este obligat să respecte prevederile art.46 
din Legea 333/2003 republicată.

Pentru situaţiile în care persoanele au fost depistate în flagrant, se sesizează 
poliţia prin SNUAU 112 şi se întocmeşte procesul verbal de constatare (conform 
modelului).

V. MODUL DE ACŢIUNE IN DIFERITE SITUAŢII

1. ATACURI CU MÂNA ÎNARMATĂ:



A
ostateci:

In cazul unui atac armat cu acţiune directă, fără luare de

•  sesizează poliţia prin SNUAU 112, furnizând
semnalmentele autorului/autorilor;

•  anunţa conducătorul unităţii;
•  solicită sprijin la dispeceratul de monitorizare a sistemului 

de alarmare;

•  încearcă rezolvarea formală a cererilor autorilor, pana la 
sosirea forţelor de ordine;

•  în limita posibilităţilor, aplică măsuri de protecţie si/sau 
evacuare a personalului aflat in zonele neafectate şi de limitare a 
pierderilor;

•  după plecarea autorilor asigură prin încuiere uşa sau 
poarta de acces;

•  aplică măsuri pentru conservarea urmelor din câmpul 
infracţional;

•  la sosirea forţelor de ordine informează despre incident şi 
se conformează dispoziţiilor acestora;

B. In cazul unui atac armat cu luare de ostatici:
Acţiunea agentului se circumscrie priorităţii vieţii şi integrităţii persoanelor, fără să 

determine reacţii violente ale agresorilor.

•  agentul de pază procedează similar pct. A, în condiţiile în 
care este posibil şi fără să-şi pună în pericol viaţa şi integritatea 
personală sau a ostatecilor;

•  se conformează indicaţiilor autorilor;

2. ATACURI CU ACŢIUNE INDIRECTĂ:

Descoperirea unui colet/geantă părăsite ce pot fi suspecte de a conţine materiale 
explozibile ori primirea unei ameninţări de plasare a unui dispozitiv cu explozibil, se 
procedează astfel:

• se identifica coletul suspect, delimitează zona fara să 
atingă/deplaseze bagajul şi îndepărtează persoanele din zonă;

• anunţă beneficiarul/proprietarul clădirii;
• solicită prin SNUAU 112 intervenţia echipelor poliţiei si a 

structurilor specializate autorizate (echipe pirotehnice, politie, pompieri, 
salvare etc.);

• deconectează/închide instalaţiile de energie electrica, de gaze si 
apa din clădire;

• indică pirotehniştilor locul in care se afla coletul suspect, iar in 
cazul ameninţării telefonice prezintă conţinutul mesajului şi acordă sprijin 
acestora.



în cazul anunţului telefonic cu plasarea unor dispozitive explozive se reţine şi 
notează mesajul primit cât mai exact posibil şi eventual alte detalii privind accentul, 
intonaţia, sunete ambientale etc.

3. PĂTRUNDEREA FĂRĂ DREPT IN OBIECTIV SAU FORŢAREA 
ACCESULUI IN OBIECTIV

Agentul de pază acţionează astfel:
•  inspectează zona pentru a identifica cauza declanşării 

alarmei, iar în cazul depistării suspecţilor in flagrant, procedează la 
prinderea acestora;

•  sesizează prin SNUAU 112 poliţia ş i apoi telefonic 
conducătorul unităţii/dispeceratul societăţii specializate (unde e 
cazul);

•  daca persoanele suspecte nu se conformează somaţiei 
sau devine violent, purcede la imobilizare, folosind mijloacele din 
dotare, conform prevederilor legale.

•  reţine şi inventariază bunurile sau valorile sustrase;
•  delimitează câmpul infracţional, conservă urmele si 

identifica eventualii martori.

•  întocmeşte procesul verbal de constatare (conform 
modelului) si preda făptuitorii politiei;

4. INCENDIU

•  identifică zona afectata şi încearcă stingerea sau limitarea 
propagării focului;

•  anunţă prin SNUAU 112 pompierii;
•  anunţă beneficiarul şi dispeceratul firmei de 

monitorizare/paza;
•  deconectează instalaţiile de energie electrica si gaze din

zona;

•  evacuează persoanele din obiectiv si intervine pentru 
localizarea, limitarea, sau stingerea incendiului;

•  restricţionează accesul persoanelor in obiectiv/zona 
afectată;

5. CALAMITATI NATURALE

In aceasta categorie intra fenomene precum cutremurele de pământ, inundaţiile, 
furtunile, căderile masive de grindina sau de zăpada care provoacă mari daune 
materiale.

In aceste situaţii agenţii de paza acţionează astfel:

•  anunţă conducătorul unităţii şi acţionează potrivit 
instrucţiunilor primite;

•  solicită sprijin dispeceratului de monitorizare;



•  deconectează instalaţiile de energie electrica, de apa si 
gaze din obiectiv puse în pericol;

•  evacuează vizitatorii, clienţii si personalul din obiectiv;
•  participa la acţiuni de salvare sau acordare a primului 

ajutor persoanelor afectate;
•  se adăpostesc intr-un loc care sa le asigure protecţie si sa 

le permită continuarea supravegherii obiectivului;
•  înlătura urmările evenimentului si revenirea obiectivului la 

starea de normalitate.

6. MANIFESTĂRI TURBULENTE IN ZONA OBIECTIVULUI

Desfăşurarea unor asemenea manifestări care afectează activitatea unităţii şi pot 
duce la agresarea vizitatorilor, clienţilor sau a personalului obiectivului, agenţii de paza 
vor acţiona astfel:

•  sesizează SNUAU 112, dacă se comit fapte antisociale 
care lezează patrimoniul unităţii, accesul sau persoanele din 
unitate;

•  anunţă conducătorul unităţii;
•  supraveghează discret participanţii la manifestare şi 

controlează accesul în unitate;
•  avertizează cetăţenii si salariaţii obiectivului sa nu intre in 

contradicţii care să instige manifestanţii;

7. DEFECŢIUNI ALE INSTALAŢIILOR ELECTRICE, TEHNICE, SANITARE SI DE 
PROTECŢIE

Acţionează pentru limitarea pierderilor cauzate de defecţiune şi anunţă 
conducătorul unităţii pentru a dispune alte măsuri.

Supraveghează instalaţiile până la sosirea specialiştilor si intervin in caz de 
necesitate (unde este cazul).

Pentru defecţiuni ale sistemului de alarmare împotriva efracţiei anunţă 
conducătorul unităţii şi procedează potrivit indicaţiilor primite.

VI. REGULILE DE ACCES. POTRIVIT DISPOZIŢIILOR CONDUCĂTORULUI UNITATII

Este interzis, in afara programului cu publicul, accesul persoanelor străine in 
incinta si in interiorul instituţiei, excepţie facand cazurile care impun prezenta uneia sau 
mai multor persoane, situaţii despre care conducătorul unitatii trebuie sa fie informat.

VII. DOCUMENTELE SPECIFICE SERVICIULUI DE PAZA

Documentele specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază, anexei nr. 2 
din H.G. nr. 301/2012:

- registru de procese-verbale de predare-primire a serviciului;
- registru de control obiectiv;



Pentru predarea persoanelor suspecte către organul de poliţie se foloseşte 
modelul anexat al procesului verbal de depistare în flagrant a persoanei, (act procedural 
potrivit modificărilor legii pentru aplicarea noilor coduri penale).

VIII. DISPOZIŢII FINALE

Planul de paza a fost întocmit in două exemplare si intra in vigoare la data 
comunicării avizului.

Preşedinte de şedinţa

*



ROMANIA 
JUDEŢUL BAC AU  

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTAR ARE 
Nr.26/29.05.2019

privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimonial Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitara -  ADIB Bacau

Consiliul Local al comunei Helegiu, judeţu l Bacau intrunit in şedinţa ordinara in data 
de 29.05.2019;.
- In baza prevederilor OG 26/2000 cu privire la asociatiii si fundaţii, cu modificările si 
completările ulterioare , ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, 
ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Hotărârii Consiliului local 
Helegiu nr.50/ 16.11.2007 privind aprobarea participării Comunei Helegiu, judeţul 
Bacau in calitate de membru fondator ia infiintarea Asociatiie de dezvoltare 
Intrecomunitara Bacau precum ■ si ale Statutului “Asociatiie de dezvoltare 
Intrecomunitara Bacau”.
Vazand :
- Expunerea de motive înregistrata sub nr. 4417/17.05.2019, raportul 
compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. . 4424/17.05.2019 precum si 
avizele comisilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr/4718,4719 si 
4720 din 28.05.2019;
-Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intrecomunitara Bacau Bacau nr.315/15.05.2019, 
înregistrata la Primăria Comunei Helegiu sub nr.4367/16.05.2019, prin care se 
solicita aprobarea cotizaţiei anuale la parimoniul ADIB- Bacau;
In temeiul art 36 alin 6, lit.a ,pct. 14 si art 45 alin 1 din Legea 215/2001 privind 
administraţia publica locala, republicata cu modificările s i completările ulteriare

Art. 1. Se aproba cotizaţia anuala la patrimoniul “Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Bacau” -ADIB, in cuantum de 100 lei;
Art. 2. Se mandateaza dl. Stoica Nelu, avand calitatea de reprezentant al Unitatii 
Administrativ Teritoriale in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Bacau -ADIB, sa voteze in conformitate cu prevederile art. 1 din 
prezenta hotarare.
Art. 3.Prezenta hotarare va fi comunicata persoanei nominalizate la art. 2, Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB, Prefectului Judeţului Bacau si va fi 
adusa la cunoştinţa publica, in condiţiile legii

HOTĂRĂŞTE

Pre

Contrasemenaza, 
Secretar comuna 
Mariana Spiridon


