
HOTARARE
Nr.57/18.12.2019

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu
pentru anul 2019

Consiliul Local al comunei Helegiu. intrunit in şedinţa ordinara din 18.12.2019 
Având in vedere
-Prevederile Legii 50/2019 -  Legea bugetului de stat pe anul 2019;
-Prevedrile art 19 si art 49 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu 
modificările si completările ulterioare;
-Adresele AFP nr. 2391/0.12.2019 si nr.2488/06.12.2019 înregistrate la Primaria 
Helegiu cu nr. 10441/09.12.2019, si nr. 10442/09.12.2019 prin care ni se transmit 
influente la sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru fmantrea cheltuielilor 
descentralizate si cotele defalcate din impozitul pe venit 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu nr. 10476/09.12.2019;
-Referatul de specialitate al Biroului financiar contabilitate impozite si taxe locale, 
recuperări creante cu nr. 10475/09.12.2019, precum si avizul comisiei de specialitate 
din cadrul Consiliului Local Helegiu 10751/17.12.2019;
In temeiul art. 129, alin (4) lit. a si art 196, alin (1) lit. a din OUG 57/2019 -  privind 
Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE

Art 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pe 
anul 2019. astfel:
La venituri;
Cap 04.02.04- Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit 
= 58 mii lei
Cap 11.02.02 -  Sume din TVA pentru finanţarea activitatilor descentralizate = 2 mii 
lei
Cap 42.34.00 — Subvenţii pentru acordarea ajutorului de incalzire =110 mii lei 
La cheltuieli:
Cap 65 -  Invatamant - titlu 57. Ajutoare sociale in numerar= 2 mii lei 
Cap 68 - Asistenta sociala - titlu 57 .Ajutoare sociale in numerar =110 mii lei 
Cap 84 - Drumuri -titlu 71 ,Cheltuieli de capital = 58 mii lei 

Art. 2 Bugetul va cuprinde la venituri suma de 9135,18 mii lei si la cheltuieli suma de 
11277,04 mii lei cu un deficit de 2141,86 mii lei
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u
Ari 4 Primarul comunei Helegiu in calitate de ordonator principal de credite va duce la 
îndeplinire prezenta hotarare prin biroul Financiar Contabilitate, Taxe si Impozite, 
Recuperare Creanţe.
Art 5 Prezenta hotarare se comunica:

- Instituţia Prefectului judeţului Bacau
- Primarului comunei Helegiu
- Birou Financiar Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creanţe 

Preşedinte de şedinţă.

/
/

A d o p t a t a  c u :

14 v o t u r i  « p e n t r u  »

0 v o t u r i  « î m p o t r i v a  »

0 v o t u r i  « a b ţ i n e r i  »

14 c o n s i l i e r i  p r e z e n ţ i

15 c o n s i l i e r i  v a l i d a ţ i

*



HOTARARE 
Nr. 58/18.12.2019

Privind modificarea HCL nr. 50/20.11.2019 privind privind valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile 

aplicabile în comuna Helegiu, judeţul Bacau în anul 2020

Consiliul local Elelegiu intrunit in şedinţa ordinara din 18.12.2019 
Având in vedere:

- Referatul de aprobare al primarului nr. 10242/02.12.2019
- Raportul de specialitate al biroului Financiar Contabilitate Impozite Si Taxe 

Locare, Recuperare Creanţe nr. 10241/02.12.2019;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 

10750/17.12.2019;
In baza prevederilor:

- Titlul IX., Art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările si completările ulterioare;

- Art. 30 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările 
si completările ulterioare;

A

In temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) şi art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare :

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se modifica punctul 14 din anexa nr.8 la HCL nr 50/20.11.2019- privind 
privind valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate 
acestora precum şi amenzile aplicabile în comuna Helegiu, judeţul Bacau în anul 
2020 si se stabileşte cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice 
care nu deţine contract incheiat cu serviciul de salubrizare astfel:
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Denumire taxa Nivel taxa pentru 2019 
conform HCL 56/2018

Nivel taxa pentru 2020

Taxa de salubrizare persoana 
fizica care nu deţine contract 
incheiat cu serviciul de 
salubrizare

6 lei/persoana/luna 7 lei/persoana/luna



Art. 2 Calculul taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice se face pe baza 
declaraţiei de impunere a acestora.In cazul nedepunerii declaraţiei privind taxa 
speciala de salubrizare pentru persoane fizice, obligaţia de plata se va stabili din 
oficiu si se vor emite decizii de impunere, care se vor transmite contribuabililor. 
Art.3. - Biroul Financiar Contabilitate Taxe si Impozite a Comunei Helegiu va 
asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotariri;
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică către :
- Instituţia Prefectului - judeţul Bacau , Primarul comunei Helegiu,- Birou 
Financiar-Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creanţe;- publică prin 
afişare

Preşedinte de şedinţă, 
Bodea Constantin

A d o p ta ta  cu:
14 v o tu ri « p e n tru  »
0 v o tu ri « îm p o tr iv a  »
0 v o tu ri « a b ţin e r i  »
14 c o n s ilie r i p re z e n ţi
15 c o n s ilie r i  v a lid a ţi

Contrasemnează, 
Secretarul general ai domunei, 

Mariana Spirmpn



HOTARARE
Nr.59/18.12.2019

privind modificarea 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 ordinara din 
18.12.2019;

Având în vedere:
-Prevderile art.8, lin (3) lit.i, lit j si lit. k din Legea 51/2006 a aserviciilor 
comunitare de utilitati publice, republicata cu modificările si 
completarileulterioare;
-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.(l), 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.(l), lit.k) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de 
salubrizare a localităţilor, republicata;
Prevederile art.21, alin.(l) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor
- 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.
- Hotararea 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;

Văzând Referatul de aprobare al primarului nr. 1021 1/29.11.2019; 
-Raportul de specialitate al biroului Financiar contabilitate impozite si taxe 
locare, recuperare creanţe nr. 10208/29.11.2019 , Raportul serviciului Public de 
salubrizare nr. si avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 
Helegiu nr.10752/18.12.2019;
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în temeiul art.129 , alin (2) lit.d, alin (7) , art 132, 139 alin (l)si alin (3) 
lit.d si art 196 , alin (1) lit a din 47 si 117, lit.”a” din Legea Administraţiei 
publice locale nr.215/200 în temeiul art. 36, alin. (1) şi alin. (2) lit. d), alin. (6), 
lit. a-14), art. 45 alin. (l),art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, 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:

a) Pentru persoanele fizice:6 lei/persoana/luna
b) Pentru persoanele juridice:35 lei/activitate/luna

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

Art. 3. Noile tarife menţionate la art.l din prezenta hotărâre vor fi aplicate de la 
01.01.2020.

Art.4. Prezenta se va comunica de secretarul comunei Helegiu către:
- Instituţia Prefectului Judeţului Bacau
- Primarul comunei Helegiu
- ANRSC
- Serviciului public de salubrizare.
-Publica prin afişare

Bodea

A d o p t a t a  cu :

14 v o tu r i  « p e n t r u  »

0 v o tu r i  « î m p o t r i v a  »

0 v o tu r i  « a b ţ in e r i  »

14 c o n s i l i e r i  p r e z e n ţ i

15 c o n s i l i e r i  v a l id a ţ i



Anexa nr. 1 la HCLnr.59/18. 12.2019

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

ROMANIA
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Specificaţie U.M. Programat
anual

Tarif
propus
lei/UM

Pondere elem. 
Ch. In total ch.

Deşeuri colectate si transportate to 579 46.24 -
Taxa rampa lei/to - -

Combustibil Consumat litri 3571 5.66
Număr salariaţi pers. 5 -

Venit mediu lunar/salariat lei 3400 -

Cheltuieli materiale, din care: lei 95,798 1.79 31.31%
Combustibil şi lubrifianţi 20,212 0.38 6.61%
Energie electrică tehnologică
Piese de schimb, utilaje 7.800 0.15 2.55%
Materii prime şi materiale 
consumabile 5,000 0.09 1.63%
Echipament de lucru şi protecţia 
muncii 2,000 0.04 0.65%
Amortizarea utilajelor şi 
mijloacelor de transport 35.586 0.66 11.63%
Redevenţă - - -

Cheltuieli cu protecţia mediului - -

Alte servicii executate de terţi - - -
- alte taxe (mediu, ANRSC, 

ARR, asigurări, rovineta) 13,500 0.25 4.41%
- posta telecomunicaţii 1,000 0.02 0.33%
- servicii si reparaţii executate 

de terti 10.000 0.19 3.27%
Alte cheltuieli materiale 
(papetarie, birotica) 700 0.01 0.23%
Cheltuieli cu munca vie: lei 208,590 3.90 68.17%

- salarii 204,000 3.81 66.67%
- contribuţie asiguratorie munca 4,590 0.09 1.50%
- alte cheltuieli cu munca vie 
(inclusiv tichete de masă)
Cheltuieli de exploatare (1+2) lei 304,388 5.68 99.48%



Cheltuieli financiare lei 1,600 0.03 0.52%
Cheltuieli totale (F+G) lei 305,988 5.71 100.00%
Profit lei 15,299 0.29 5.00%
Cotă de dezvoltare lei
Venituri obţinute din 

activitatea de salubrizare 
(I+II+III) lei 321,287 6
Total persoane deservite pers. 4,462 - -

Tarif, exclusiv TVA (IV:V:12) lei 6.00 -

lei - -

TVA lei - -

Tarif, inclusiv TVA lei 6.00 -

Preşedinte de şedinţă. Contrasemnează,



HOTARARE 
Nr. 60/18.12.2019

Privind modificarea indicatorilor tehnico economici 
ai obiectivului „Modernizare si consolidare cămin cultural, sat Helegiu aprobaţi 

prin HCL nr.35/28.06.2017 si modificaţi prin H.C.L 20/28.03.2019 si
H.C.L.41/13.09.2019
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Consiliul Local al Comunei Helegiu, judeţul Bacau întrunit in şedinţa ordinara din 
18.12.2019;
Având in vedere:
- Prevederie art. 66, pct.20 din OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in 
domeniul investiţiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si 
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
- HCL nr. 20/28.03.2019 privind modificarea indicatorilor tehnico economici 
pentru proiectul „Modernizare si consolidare cămin cultural, sat Helegiu “,aprobaţi 
prin HCL nr.35/28.06.2017
- HCL nr. 41/13.09.2019 Privind îndreptarea erorii materiale produsa in cuprinsul 
HCL nr.20/28.03.2019 laindicatorii tehnico economici pentru proiectul 
“Modernizare si consolidare cămin cultural sat Helegiu”,aprobaţi prin HCL
- Referatul de aprobare a primarului comunei Helegiu nr. 10291/03.12.2019;
- Referatul intocmit de compartimentul Dezvoltare, Investiţii, Achiziţii Publice cu 
nr. 10292/03.12.2019;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu 
nr. 10753/17.12.2019;
In temeiul art 129 , alin (2) lit.b , 129 , alin (d) lit.d art. 136(1) din Ordonanţa de 
Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aproba modificarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului 
„Modernizare si consolidare cămin cultural, sat Helegiu “,aprobaţi prin HCL 
nr.35/28.06.2017 si modificaţi prin H.C.L 20/28.03.2019 si H.C.L.41/13.09.2019 
după cum urmeaza:
I) Indicatori economici:



Indicatori economici:
- Valoare totala = 917763,03 lei cu TVA 197008,27 euro cu TVA

din care
- Construcţii si montaj = 850350,71 lei cu TVA 182537,45 euro cu TVA 
(Curs euro = 4,6585 la data de 01.01.2018)

Din valoarea totala a proiectului, valoarea eligibila, finanţata prin FEADR 
si bugetul de stat, este de 349508,48 lei, iar diferenţa, in suma de 568254,55 lei va 
fi suportata de la bugetul local.
Art.2 Cu ducere la îndeplinire se încredinţează compartimentul Dezvoltare, 
Achiziţii Publice Incestitii si Biroulu Financiar Contabilitat, Taxe si Impozite, 
Recuperare Creanţe;
Art. 2 Prezenta hotarare se comunica :

- Instituţiei Prefectului judeţului Bacau;
- Primarului comunei Helegiu
- Compartimentul Dezvoltare, Achiziţii Publice Incestitii

A d o p ta ta  cu :
14 v o tu ri « p e n tru  »
0 v o tu ri  « îm p o tr iv a  »
0 v o tu ri  « a b ţin e r i  »
14 c o n s ilie r i  p re z e n ţi
15 c o n s ilie r i  v a lid a ţi


