
ROMANIA
JUDEŢUL BACAU

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE 
Nr.52/20.11.2019

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 al comunei Helegiu, judeţul Bacau intrunit in şedinţa ordinara din 
20.11.2019;
Având in vedere :
-Referatul de aprobare al primarului comunei la proiectul de hotarare , inregistrata 
la nr . 7934 /26.09.2019 , raportul compartimentul Financiar-Contabilitate ,Taxe si 
Impozite, Recuperare Creanţe înregistrat la nr. 793526. 09. 2019 , acizul comisiei 
de specilaitate din cadrul Consiliului Local Helegiu nr. 9933/19.11.2019;
In conformitate cu : anunţ site MDRAP privind rata inflaţiei pe anul 2020 ;
- Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
- Prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;
• prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX , art. 495, 
pct. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul F iscal, cu completările ulterioare ;
• prevederile art. 183 , art. 266, alin 6 si art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscala ;
/\
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,

HOTARARSTE :

Art. 1. Se stabilesc nivelurile valorilor impozabile , impozitele si taxele locale 
precum si alte taxe asimilate acestora, amenzile, pentru anul 2020 ,prin idexarea 
cu rata inflaţiei de 4,6% ,conform anexelor 1-8 ,parte integranta la prezenta 
hotarare .
Art.2. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate 
pentru anul 2020 şi intră în vigoare începând cu data 01.01.2020 .



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, 
Constantin Bodea

Contrasemnează, 
Secretarul general 

Mariani

Adoptata cu:
15 voturi « pentru »
0 voturi « împotriva »
0 voturi « abţineri »
15 consilieri prezenţi
15 consilieri validaţi



ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

I.CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI

1. CLĂDIRI REZIDENŢIALE AFLATE IN PROPRIETATEA 
PERSOANELOR FIZICE

1) In cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădirile rezidenţiale si cladirile- 
anexa, se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,08%-0,2% la valoarea 
impozabilă a clădirii. Pentru anul 2020 cota de impozitare este de 0,1%.
2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea 
suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea 
impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

ANEXA NR.l
la H.C.L.nr. 52/20.11.2019

Valorile impozab 
in cazul persoane

ile pe metru patrat de suprafaţa construita desfasurata la clădiri, 
or fizice

TIPUL
CLĂDIRII

Niveluri aplicabile pentrul 
2019 conform HCL 56/2018

Niveluri propuse pentrul anul 
fiscal 2020

Valoare impozabila 
lei/mp

Valoare impozabila 
lei/mp

Clădire cu 
instalaţie 
electrică,de 
apă,de
canalizare şi de 
încălzire
(cond.cumulative)

Clădire
fără
instalaţie 
electrică,de 
apă, de 
canalizare 
şi de 
încălzire

Clădire cu 
instalaţie 
electrică,de 
apă,de
canalizare şi de 
încălzire
(cond.cumulative) 
valoare indexata 
cu indice de 
inflaţie

Clădire
fără
instalaţie 
electrică,de 
apă, de 
canalizare 
şi de 
încălzire 
valoare 
indexata cu 
indice de 
inflaţie

0 1 2 3 4
A. Clădire cu 1013 608 1060 636



cadre din beton 
armat sau cu 
pereţi exteriori 
din cărămidă 
arsă sau din 
orice alte 
materiale 
rezultate în 
urma unui 
tratament termic 
şi/sau chimic
B. Clădire cu 
pereţii exteriori 
din lemn, din 
piatră naturală, 
din cărămidă 
nearsă, din 
vălătuci sau din 
orice alte 
materiale 
nesupuse unui 
tratament termic 
şi sau chimic

304 203 318 212

C. Clădire- 
anexă cu cadre 
din beton armat 
sau cu pereţi 
exteriori din 
cărămidă arsa 
sau din orice 
alte materiale 
rezultate în 
urma unui 
tratament termic 
şi/sau chimic

203 177 212 185

D. Clădire- 
anexă cu pereţii 
exteriori din 
lemn, din piatră 
naturală, din

127 76 133 79



cărămidă 
nearsă, din 
vălătuci sau din 
orice alte 
materiale 
nesupuse unui 
tratament termic 
şi/sau chimic
E. In cazul 75% din suma 75% din 75% din suma 75% din
contribuabilului care s-ar aplica suma care care s-ar aplica suma care
care deţine la 
aceeaşi adresă 
încăperi 
amplasate la 
subsol, la 
demisol şi/sau 
mansardă, 
utilizate ca 
locuinţă, în 
oricare dintre 
tipurile de 
clădiri 
prevăzute la 
lit.A-D

clădirii s-ar aplica 
clădirii

clădirii s-ar aplica 
clădirii

F. In cazul 50% din suma 50% din 50% din suma 50% din
contribuabilului care s-ar aplica suma care care suma care
care deţine la 
aceeaşi adresă 
încăperi 
amplasate la 
subsol, la 
demisol şi/sau 
la mansardă, 
utilizate în alte 
scopuri decât 
cel de locuinţă, 
în oricare dintre 
tipurile de 
clădiri 
prevăzute la

clădirii s-ar aplica 
clădirii

s-ar aplica clădirii s-ar aplica 
clădirii



lit.A-D
Zona în
cadrul
localităţii

Rangul localităţii

IV
V

A 1,10 1,05

Comuna Helegiu deţine patru sate. Calculul se va efectua diferenţiat pe zone si 
ranguri astfel :

NR.
CRT.

SAT ZONA RANGUL

1 HELEGIU A IV
2 DELENI A V
3 DRAGUGESTI A V
4 BRATILA A V



ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

II.CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE DEŢINUTE DE
PERSOANELE JURIDICE

1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse 
intre 0,08-0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru anul 2020 cota de 
impozit este de 0,2%.
2) Pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse 
intre 0,2-1,3% asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru anul 2020 cota de 
impozit este de 1,1 %
3) Pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice, 
utilizate pentru activitati in domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează 
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;
4) In cazul clădirilor cu destinaţie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice 
impozitul se
determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosita in scop 
rezidenţial conform alin. 1) cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosita in scop 
nerezidential conform alin.2) sau 3).
5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabila a clădirilor 
aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului 
anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi:

a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator 

autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la 
data evaluării;

c) valoarea finala a lucrărilor de construcţii, in cazul clădirilor noi, construite in 
cursul anului fiscal anterior;

d) valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de 
proprietate, in cazul clădirilor dobândite in cursul anului fiscal anterior;

e) in cazul clădirilor care sunt finanţate in baza unui contract de leasing 
financiar, valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator

ANEXA NR. 2
la H.C.L.nr. 52/20.11.2019



autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la 
data evaluării;

f) in cazul clădirilor pentru care se datoreaza taxa pe clădiri, valoarea inscrisa in 
contabilitatea proprietarului clădirii si comunicata concesionarului, locatarului, 
titularului dreptului de administrare sau de folosinţa, după caz.
6) Valoarea impozabila a clădirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport 
de evaluare a clădirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu 
standardele deevaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluării depus la 
organul fiscal pana la primul termen de plata din anul de referinţa.
7) Prevederile alin 6) nu se aplica in cazul clădirilor care aparţin persoanelor fata de 
care a fost pronunţata o hotarare definitiva de declanşare a procedurii falimentului. 
7.1) Prevederile alin. 6) nu se aplica in cazul clădirilor care sunt scutite de plata 
impozitului/taxei pe clădiri potrivit art. 456 alin 1).
8) In cazul in care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabila a clădirii 
in ultimii 3 ani anteriori anului de referinţa cota impozitului/taxei pe clădiri este 
5%.
9) In cazul in care proprietarul clădirii pentru care se datoreaza taxa pe clădiri nu a 
actualizat valoareaimpozabila in ultimii 3 ani anterioari anului de referinţa 
diferenţa de taxa fata de cea stabilita conform alin. 1) sau 2) după caz va fi datorata 
de proprietarul clădirii.

*



III. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

1) Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de 
teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de 
folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

2) In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat in registrul agricol la 
categoria de folosinţa terenuri cu construcţii impozitul/taxa pe teren se stabileşte 
prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 
prevăzută în următorul tabel:

-lei/ha-

ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

ANEXA NR. 3
la H.C.L.nr. 52/20.11.2019

Zona în
cadrul
localităţii

Niveluri 
aplicabile 
pentru 2019 
conform HCL 
56/2018

Niveluri
aplicabile pentru 
2019 conform 
HCL 56/2018

Niveluri pentru 
anul fiscal 
2020

Niveluri pentru 
anul fiscal 
2020

Nivelurile 
impozitului, pe 

rangul
localităţii IV

Nivelurile 
impozitului, pe 

rangul localităţii 
V

Nivelurile 
impozitului, pe 

rangul 
localităţii IV

Nivelurile 
impozitului, pe 

rangul 
localităţii V

A 912 730 954 764

3) .In cazul unui teren amplasat in intravilan, înregistrat in registrul agricol la alta 
categorie de folosinţa decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren 
se stabileşte prin inmultirea suprafeţei terenului, exprimata in hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută in tabelul de la alin(4) iar acest rezultat se înmulţeşte cu 
coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin.(5).

4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin.(3), se folosesc sumele din
tabelul următor, exprimate in lei pe hectar:
Nr.crt. Zona/categoria de 

folosinţă
Nivelurile 
aplicabile in 
anul 2019 
conform 
HCL 56/2018

Niveluri 
pentru anul 
fiscal 2020



lei/ha lei/ha

A A
1. Teren arabil 28 29
2. Păşune 21 22
3. Fâneaţă 21 22
4. Vie 46 49
5. Livadă 53 56
6. Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie foretieră
28 29

7. Teren cu ape 15 16
8. Drumuri şi căi ferate 0 0
9. Teren neproductiv 0 0
5) Suma stabilită conform alin.(4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 
corespunzător prevăzut în următorul tabel:
Rangul localităţii Coeficientul de 

corecţie
IV 1,10
V 1,00

-------- * ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare
prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător
alin.(6):_________________________________________________

Nr.crt. Zona/categoria de 
folosinţă

Nivelurile 
aplicabile in 
anul 2019 
conform HCL 
5/2018 
lei/ha

Impozit 
pentru anul 
fiscal 2019

Lei/ha

1 Teren cu construcţii 31 32
2 Arabil 51 53
3 Păşune 28 29
4 Fâneaţă 28 29
5 Vie pe rod, alta 

decât cea prevăzută 
la nr.crt.5.1.

56 59

5.1 Vie până la intrarea 
pe rod

0 0



6 Livadă pe rod, alta 
decât cea prevăzută 
la nr.crt.6.1.

57 60

6.1 Livadă până la 
intrarea pe rod

0 0

7 Pădure sau alt teren 
cu vegetaţie 
forestieră, cu 
excepţia celui 
prevăzut la 
nr.crt.7.1

16 17

7.1 Pădure în vârstă de 
până la 20 de ani şi 
pădure cu rol de 
protecţie

0 0

8 Teren cu apă, altul 
decât cel cu 
amenajări piscicole

6 6

8.1 Teren cu amenajări 
piscicole

34 36

9 Drumuri şi căi 
ferate

0 0

10 Teren neproductiv 0 0

♦



IV. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

1) Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului 
de transport, conform celor prevăzute in prezentul capitol.

2) In cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de
transport se calculează in in funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin 
înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm sau fracţiune din aceasta cu suma 
corespunzătoare din tabelul următor:__________________________________________

ROMANIA
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ANEXA NR. 4
la H.C.L.nr. 52/20.11.2019

Mijloace de transport cu 
tracţiune mecanica

Niveluri aplicabile in anul 
2019 conform HCL 56/2018

Nivel pentru anul 
fiscal 2020

Valoarea impozitului 
-lei/ 200 cm3 sau fracţiune din 
aceasta

Valoarea 
impozitului 
lei/ 200 cm3sau 
fracţiune din aceasta

1. Motociclete, tricicluri, 
cvadricicluri si autoturisme 
cu capacitatea cilindrică de 
până la 1600 cm', inclusiv

8 8

2. Motociclete, tricicluri si 
cvadricicluri cu capacitatea

• • • "3cilindrica de peste 1600 cm

9 9

3. Autoturisme cu capacitatea 
cilindrică între 1601 cm3 şi 
2000 cm3 inclusiv

18 19

3. Autoturisme cu capacitatea 
cilindrică între 2001 cm3 şi 
2600 cm3 inclusiv

73 76

4. Autoturisme cu capacitatea 
cilindrică între 2601 cm şi 
3000 cm3 inclusiv

146 153

5. Autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de peste 3001 cm3

294 308



6. Autobuze, autocare, 
microbuze

24 25

7. Alte vehicule cu tracţiune 
mecanica cu masa totală 
maximă autorizată de până la 
12 tone, inclusiv

30 31

8. Tractoare înmatriculate 18 18
II. Vehicule inregistrate Nive uri Nivel

aplicabile in 
anul 2019 
conform

pentru anul 
fiscal 2020

HCL lei /200

-
56/2018 
lei /200 cm3

cm3

1. Vehicule cu capacitate cilindrica
1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica 

<4800 cmc
4 4

1.2. Vehicule inregistrate cu 
4800 cmc

capacitate cilindrica > 6 6

2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidenţiata 51 53

3) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 
50%, conform hotărârii consiliului local.

A

4) In cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru 
motocicletele respective.

/V

5) In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totală maximă 
autorizată egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este 
egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:____________________________

Niveluri aplicabile Niveluri Niveluri
pentru 2019 conform pentrul 2020 pentrul

Numărul de axe si greutatea HCL 56/2018 lei/an 2020
bruta incarcata maxima lei/an
admisa lei/an

Axe Alte Axe Alte
motor(oare) sisteme de motor(oare) sisteme de
cu sistem suspensie cu sistem suspensie
de pentru de suspensie pentru
suspensie axele pneumatica axele
pneumatica motoare sau motoare



sau
echivalente
le
recunoscute

echivalentele
recunoscute

I. doua axe 1 2 3 4
1 Masa de cel puţin 12 tone, 

dar mai mica de 13 tone
0 142 0 149

2 Masa de cel puţin 13 tone, 
dar mai mica de 14 tone

142 395 149 413

3 Masa de cel puţin 14 tone, 
dar mai mica de 15 tone

395 555 413 581

4 Masa de cel puţin 15 tone, 
dar mai mica de 18 tone

555 1257 581 1315

5 Masa de cel puţin 18 tone 555 1257 581 1315
II. 3 axe

1 Masa de cel puţin 15 tone, 
dar mai mica de 17 tone

142 248 149 259

2 Masa de cel puţin 17 tone, 
dar mai mica de 19 tone

248 509 259 532

3 Masa de cel puţin 19 tone, 
dar mai mica de 21 de tone

509 661 532 691

4 Masa de cel puţin 21 de 
tone, dar mai mica de 23 
de tone

661 1019 691 1066

5 Masa de cel puţin 23 de 
tone, dar mai mica de 25 
de tone

1019 1583 1066 1656

6 Masa de cel puţin 25 de 
tone, dar mai mica de 26 
de tone

1019 1583 1066 1656

7 Masa de cel puţin 26 tone 1019 1583 1666 1656
III. 4 axe

1 Masa de cel puţin 23 de 
tone, dar mai mica de 25 
de tone

661 670 691 701

2 Masa de cel puţin 25 de 
tone, dar mai mica de 27 
de tone

670 1046 701 1094

3 Masa de cel puţin 27 de 1046 1661 1094 1737



tone, dar mai mica de 29 
de tone

4 Masa de cel puţin 29 de 
tone, dar mai mica de 31 
de tone

1661 2464 1737 2577

5 Masa de cel puţin 31 de 
tone, dar mai mica de 32 
de tone

1661 2464 1737 2577

6 Masa de cel puţin 32 tone 1661 2464 1737 2577

6) In cazul combinaţiilor de autovehicule (un autovehicol articulat un tren rutier) 
de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 
tone, impozitul asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzătoare 
din tabelul următor:

Numărul de axe si 
greutatea bruta

Niveluri aplicabile pentru 
2019 conform HCL 56/2018 

lei/an

Niveluri
pentru
2020
lei/an

Niveluri
pentru
2020
lei/an

incarcata maxima 
admisa

Ax(e)
motor(oare) cu 
sistem de 
suspensie 
pneumatica sau 
echivalentele 
recunoscute

Alte sisteme 
de
suspensie 
pentru axele 
motoare

Ax(e) 
motor(oare 
) cu sistem 
de
suspensie
pneumatica
sau
echivalente
le
recunoscut
e

Alte
sisteme
de
suspensie
pentru
axele
motoare

I. 2+1 axe 1 2 3 4
1 Masa de cel puţin 

12 tone, dar mai 
mica de 14 tone

0 0 0 0

2 Masa de cel puţin 
14 tone, dar mai 
mica de 16 tone

0 0 0 0

3 Masa de cel puţin 
16 tone, dar mai 
mica de 18 tone

0 60 0 63



4 Masa de cel puţin 
18 tone, dar mai 
mica de 20 tone

60 137 63 143

5 Masa de cel puţin 
20 tone, dar mai 
mica de 22 tone

137 320 143 335

6 Masa de cel puţin 
22 tone, dar mai 
mica de 23 tone

320 414 335 433

7 Masa de cel puţin 
23 tone, dar mai 
mica de 25 tone

414 747 433 781

8 Masa de cel puţin 
25 tone, dar mai 
mica de 28 tone

803 1408 840 1473

9 Masa de cel puţin 
28 tone

803 1408 840 1473

II. 2+2 axe
1 Masa de cel puţin 

23 tone, dar mai 
mica de 25 tone

138 321 144 336

2 Masa de cel puţin 
25 tone, dar mai 
mica de 26 tone

321 528 336 552

3 Masa de cel puţin 
26 tone, dar mai 
mica de 28 tone

528 775 552 811

4 Masa de cel puţin 
28 tone, dar mai 
mica de 29 tone

775 936 811 979

5 Masa de cel puţin 
29 tone, dar mai 
mica de 31 tone

936 1537 979 1608

6 Masa de cel puţin 
31 tone, dar mai 
mica de 33 tone

1537 2133 1608 2231

7 Masa de cel puţin 
33 tone, dar mai 
mica de 36 tone

2133 3239 2231 3388



8 Masa de cel puţin 
36 tone, dar mai 
mica de 38 tone

2133 3239 2231 3388

9 Masa de cel puţin 
38 de tone

2133 3239 2231 3388

III. 2+3 axe
1 Masa de cel puţin 

36 tone, dar mai 
mica de 38 tone

1698 2363 1776 2472

2 Masa de cel puţin 
38 tone, dar mai 
mica de 40 tone

2363 3211 2472 3359

3 Masa de cel puţin 
40 tone

2363 3211 2472 3359

IV 3+2 axe

1 Masa de cel puţin 
36 tone, dar mai 
mica de 38 tone

1500 2083 1569 2179

2 Masa de cel puţin 
38 tone, dar mai 
mica de 40 tone

2083 2881 2179 3014

3 Masa de cel puţin 
40 tone, dar mai 
mica de 44 tone

2881 4262 3014 4458

4 Masa de cel puţin 
44 tone

2881 4262 3014 4458

V. 3+3 axe
1 Masa de cel puţin 

36 tone, dar mai 
mica de 38 tone

853 1032 892 1079

2 Masa de cel puţin 
38 tone, dar mai 
mica de 40 tone

1032 1542 1079 1613

3 Masa de cel puţin 
40 tone, dar mai 
mica de 44 tone

1542 2454 1613 2567

4 Masa de cel puţin 
44 tone

1542 2454 1613 2567



7) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 
combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. 6), taxa asupra mijlocului de 
transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:_______________

/V

Masa totală maximă autorizată Niveluri
aplicabile pentru 
2019 conform 
HCL 56/2018 
lei/an

Niveluri pentru 2020 
lei/an

a. Până la 1 tonă inclusiv 9 9
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 
tone

34 36

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 
tone

53 55

d. Peste 5 tone 65 68
----- *---------------------------------- —----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8) In cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este

egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Mijlocul de transport pe apă Niveluri

aplicabile pentru 
2019 conform 
HCL 56/2018 

lei/an

Niveluri
pentru
2020
lei/an

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru
pescuit şi uz personal 21 22
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 57 60
3. Bărci cu motor 213 223
4. Nave de sport şi agrement 1134 1186
5. Scutere de apă 213 223
6. Remorchere şi împingătoare: X X
a) până la 500 CP inclusiv 566 592
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP inclusiv 921 963
c) peste 2000 CP şi până 4000 CP inclusiv 1417 1482
d) peste 4000 CP 2267 2371
7.Vapoare -  pentru fiecare 1000 tdw sau 

fracţiune din acesta
184 192

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 tone 
tone inclusiv

184 192

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 tone 
şi până la 3000 tone inclusiv

280 297



c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 tone 497 520

Preşedinte de şedinţă, 
Constantin Bodea

Contrasemnează,

*



ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

ANEXA NR.5
la H.C.L.nr. 52/20.11.2019

V. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A
AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE

l)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală 
cu suma stabilită de consiliul local în limitele prevăzute în tabelul următor:
Suprafaţa pentru care se obţine 
certificatul de urbanism

Niveluri Taxa 
aplicabile pentru 2019 
conform HCL 
56/2018

lei/an

Niveluri taxa 
pentrul 2020

lei/an

a) Până la 150 mp, inclusiv 6 6
b) între 151 şi 250 mp, inclusiv 7 7
c) Intre 251 şi 500 mp, inclusiv 9 9
d) între 501 şi 750 mp, inclusiv 12 13
e) Intre 751 şi 1000 mp, inclusiv 14 15
f)Peste 1000 mp 14+0.01 lei/mp care 
depăşeşte 1000 mp.
Taxa pentru avizarea certificatului de 
urbanism

15 16

Taxa anuala pentru vehicule lente
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
foraje sau excavari

15 16

Taxa pentru autorizarea amplasării 
de chioşcuri tonete corpuri si panouri 
de afisaj firme si reclame situate pe 
caile si in spatiile publice

8 8

Taxa pentru eliberarea unei 
autorizaţii privind lucrările de 
racorduri si branşamente la reţele 
publice de apa canalizare gaze 
termice energie electrica telefonie si 
televiziune prin cablu

13 14



Taxa pentru eliberarea certificatului 
de nomenclatura stradala

9 9

Preşedinte de şedinţă, 
Constantin Bodea

Contras 
Secretarul g 

Ma

eaza,
al comunei, 
Spiridon

*



VI. TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR PENTRU 
DESFASURAREA UNOR ACTIVITATI

ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

ANEXA NR.6
la H.C.L.nr. 52/20.11.2019

Niveluri taxa 
aplicabile pentru 
2019 conform HCL 
56/2018 lei/an

Niveluri taxa 
pentru 2020 

lei/an

1 Taxa pentru eliberarea 
certificatului de producător

81 85

2 Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiilor sanitare de 
funcţionare

20 21

3) Persoanele a căror activitate se incadreaza in grupele 561-Restaurante, 563- 
Baruri si alte activitati de servire a băuturilor si 932-Alte activitati recreative si 
distractive, datoreaza bugetului local al comunei, in a cărui raza administrative- 
teritoriala se desfasoara activitatea, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a 
autorizaţiei privind desfasurarea activitatii de alimentaţie publica, in funcţie de 
suprafaţa aferenta activitatilor respective, in suma de :

a) pana la 4000 lei, pentru suprafaţa de pana la 500 mp, inclusiv;
b) intre 4000 si 8000 lei pentru o suprafaţa mai mare de 500 mp.

Pentru anul 2020 sumele propuse fac obiectul următorului tabel:
Suprafaţa Niveluri Taxa Niveluri taxa

aplicabile pentru 2019 
conform HCL 56/2018

pentru 2020

lei/an lei/an
Pana la 200 mp 203 212
Intre 200- 500 mp 1013 1060
Peste 500 mp 6078 6358



A) TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI 
PUBLICITATE

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
Valoarea taxei se calculează anual prin inmultirea numărului de metri patrati sau a 
fracţiunii de metru patrat a suprafeţei afisajului cu suma stabilita astfel:

Niveluri Taxa aplicabile 
pentru 2019 conform HCL 
56/2018

lei/an

Niveluri taxa pentru 
2020 
lei/an

a) in cazul unui 
afisaj situate in 
locul in care 
persoana derulează 
o activitate 
economica

32 33

b) in cazul 
oricărui altui 
panou, afisaj sau 
oricărei altei 
structure de afisaj 
pentru reclama si 
publicitate

23 24

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

Cota aplicata la valoarea 
serviciilor de reclama si 
publicitate art 477 alin (5)

2% 2%

B) IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma 
încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor:

1) 2% , in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, 
opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea



unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportiva 
interna sau internaţionala;

2) 5% in cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 
Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar pana la data de 10, inclusiv, a lunii 
următoare celei in care a avut loc spectacolul.

*



ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

ANEXA NR. 7
la H.C.L.nr. 52/20.11.2019

VII. SANCŢIUNI

1) Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice

a) Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere se sancţionează cu 
amendă cuprinsa intre 70 lei si 279 lei , iar nedepunerea declaraţiilor de 
impunere cu amendă cuprinsa intre 279 lei si 696 lei.
/V

b) încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsa 
intre 325 lei si 1578 lei.

2) Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice 
In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor

prevăzute la alin. a) si b) se majoreaza cu 300% .

♦



ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

ANEXA NR. 8
la H.C.L.nr. 52/20.11.2019

VIII. ALTE TAXE LOCALE

Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor 
fizice si juridice, precum si pentru promovarea turistica a localităţii, consiliile 
locale, judeţene pot adopta taxe speciale.___________________________________

Niveluri Taxa 
aplicabile pentru 2019 
conform HCL 56/2018

Niveluri taxa pentru 2020

1. Taxa infrumusetare 5 lei/an/locuinta 5 lei/an/locuinta
2. Taxa PSI 2 lei/an/locuinta 2 lei/an/locuinta
3. Tarif consum apa PF 151ei/luna/locuinta- 

Helegiu
151ei/luna/locuinta-Elelegiu

4. Tarif consum apa 4 lei mc -Deleni, 
Dragugesti

4 lei mc -Deleni, 
Dragugesti

5. Tarif consum apa + canalizare 5 lei mc -Deleni, 
Dragugesti

5 lei mc -Deleni, 
Dragugesti

6. Tarif consum apa+canalizare 16 lei/luna/locuinta -  
Helegiu

16 lei/luna/locuinta -  
Helegiu

7. Tarif consum apa PJ 201ei/luna/activitate 201ei/luna/activitate
8. Taxă multiplicări copiator 

(Xerox)
0,3 lei/pagină; 0,3 lei/pagină;

9. Taxe pentru comerţ ambulant 10 lei. 10 lei.
10. Taxa pentru racordare apa 51 lei 53 lei
11. Taxa inregistrare caruta, moped 

si vehicule cu masa autorizata 
pana la 750 kg

10 lei 10 lei

12. Taxa inregistrare vehicule cu 
masa autorizata cuprinsa intre 
750-3500 kg

25 lei 25 lei

13. Taxa inregistrare vehicule cu 51 lei 53 lei



masa autorizata mai mare de 
3500 kg

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

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

15. Taxa pentru îndeplinirea 
procedurii de divorţ

507 530

16. Taxa oficiere căsătorie in afara 
orelor de program

51 53

17. Taxa pentru eliberarea de copii 
heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri

32 33



ROMÂNIA
JUDEŢUL BACAU

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE 
Nr.53/20.11.2019

privind aprobarea modificării si completării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice din subordinea Consiliului local 

Helegiu aprobate prin Hotararea Consiliului local Helegiu nr. 38/13.09.2019

Consiliul local Helegiu,intrunit in şedinţa ordinara in data de 20.11.2019 
Luând act de: Referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu nr. 9389/07.11.2019 , in 
calitate de iniţiator, raportul de specialitate , înregistrat sub nr.9463/09.11.2019, de raportul 
comisiei de specialitate din cadruul Consiliului Local Helegiu;
- Adresa Agentiai Nationale a Funcţionarilor Publici nr. 45641/2019 inregistrata la Primaria 
comunei Helegiu nr. 9345/07.11.2019;
în conformitate cu prevederile art. 129 alin (1), alin (2) lit.a şi alin. (3) lit.c,art.611, din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul prevederilor art. 139 alin.(l) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ,adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E :

Art.l. Se aporba modificarea organigramei şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Helegiu si structurilor/serviciilor publice din subordinea Consiliului Local 
Helegiu, conform anexei 1 si 2 , parte integranta din prezenta hotarare;
Art.2. Prezenta se comunică cu :
-Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici,
Instituţia Prefectului -  Bacau,
Primar comuna Fíele

Preşedinte de 
Constantin Bo

Adoptata cu:
15 voturi « pentru »
0 voturi « împotriva »
0 voturi « abţineri »
15 consilieri prezenţi
15 consilieri validaţi

As

Cv
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ROMANIA Anexa .2 laHCL 
nr.53/20.11.2019

JUDEŢUL BACAU

CONSILIUL LOCAL 
HELEGIU

STAT DE FUNCŢII

APARTUL DE SPECIALITETE AL PRIMARULUI COMUNEI HELEGIU SI STRUCTURILOR /SERVICIILOR SUBORDONA TE CONSILIULUI LOCAL HELEGIU

NR.
CRT.

Numele,
prenumele/VACANT, 

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
or

OBS.înalt
funcţiona 
r public

de
conducere

de
execuţie de conducere de

execuţie

DEMNITARI
1 E N EA N IC U  C IP R IAN P R IM A R

2 D RUG  VALERIU V IC EPR IM AR

3 SPIRIDON MARIANA

S E C R E TA R  
G EN ER AL AL  

CO M U N EI 
H E LE G IU

II S

4 G E A BO C  -B A D IC  
M IH AELA RODICA

A D M IN IS TR A TO R
P U B LIC

S

COMPARTIMENT AUDIT 
PUBUC INTERN

5 VACANT a u d ito r 1 sup e rio r S

BIROU FINANCIAR- 
CONTABILITA TE, TAXE SI 
IMPOZITE RECUPERARE 
CREANŢE

6 BLAN ITA  VALENTIN S E F B IR O U 1 S
7 VAC A N T in sp e c to r 1 as is ten t s
8 P AV A L M ARIC ICA re ferent III sup e rio r M
9 H A R JA N U  A D R IA N inspe c to r 1 as is ten t S
10 C A P  ATA CLAUDIA inspe c to r 1 p rin c ipa l S

11 ENEA AN CU TA inspe c to r 1 p rin c ipa l s



«

COMPARTIMENT TEHNIC, 
URBANISM, AMENAJARE 
TERITORIU, PROTECŢIA 
MEDIULUI

12 CIOCA M ARIANA inspe c to r 1 as is te n t S

13 ILIE  N IC O LA E  DANIEL inspe c to r 1 p rin c ip a l s r

COMPARTIMENT AGRICOL 
SI CADASTRU

14 A R D E LE A N U  IO N inspe c to r 1 sup e rio r s
15 POPESCU GABRIELA re fe ren t III p r in c ipa l M

16 P A TR U  CORNEL inspe c to r 1 debu tan t S
COMPARTIMENT 
ASISTENTA SOCIALA

>  ,3

17 VAC A N T •
as is ten t
m ed ica l

com un ita r
p rin c ip a l PL

18 S ER B A N  M ARIA re fe ren t III sup e rio r M

COMPARTIMENT STARE 
CIVILA, EVIDENTA 
POPULAŢIEI, RESURSE 
UMANE

19 V AC AN T inspe c to r 1 as is ten t S
20 VAC A N T re ferent III sup e rio r M

COMPARTIMENT 
SECRETARIAT,RELAŢII 
PUBUCE ARHIVA

21 V AC AN T in sp e c to r 1 as is ten t S
22 TUDO R M ARIANA in sp e c to r 1 as is ten t S

COMPARTIMENT 
DEZVOLTARE, ACHIZIŢII 
PUBUCE,INVESTIŢII

23 V AC AN T inspe c to r 1 sup e rio r

24 BOACA NUTA
co n s ilie r
ach iz iţii
pub lice

1 sup e rio r

BIROU POLITIE LOCALA

25 B A D IC  LAVIN IA S EF B IR O U 1 1



26 G H E N AD E  FLO R IN
po liţis t
loca l

III sup e rio r

27 VACANT
p o liţis t
loca l

III sup e rio r

28 VACANT
po liţis t
loca l

III p r in c ipa l

29 D A S C A LU  VASILE
p o liţis t

loca l
III as is ten t

30 VACANT
p o liţis t

loca l
III as is te n t

31 V AC AN T
p o liţis t

loca l
III p r in c ip a l

COMPARTIMENT 
PROTECŢIE CIVILA

32 VACANT re fe rent III su p e rio r

COMPARTIMENT
DESERVIRE

33 ENEA DANIELA guard G /M

34
GH EC HER ITA
VALERICA

m uncito rffo
chist)

II G /M

35 IS TU D O R  SANDEL
m uncito rffo
chist)

II G /M

36 IS TU D O R  ALIN A îngrijito r G /M

COMPARTIMENT DE 
UTIUTATI PUBLICE SI 
GOSPODĂRIRE 
COMUNALA

37 TOMA DANIEL inspe c to r IA S

COMPARTIMENT 
ALIMENTARE CU APA

38 ZU G R A V U  IONEL munc. nec 1 G/M

39
M O C AN U
C O N S TA N TIN

m unc.nec 1 G /M

40 E N EA  VASILE M A R IA N mun.nec. 1 G /M

COMPARTIMENT 
JURIDIC, ADMINISTRAŢIE 
PUBUCA



41 GURAMBA CARMEN c o n s ilie r
ju r id ic

1 sup eno r

BIBUOTECA COMUNALA

42 O R B AN  SIM ONA b ib lio teca r II S

SERVICIUL VOLUNTAR 
PENTRU SITUAŢII DE 
URGENTA

43 VAC A N T re ferent IA M

SERVICIUL PUBUC DE 
SALUBRIZARE

43 G URAM BA TUDOR S E  F  SER V IC IU 1 S

44 POPA VA S I LE munc. Nec G/M

45 ENIA IO A N munc. N ec G /M

46 M O C AN U  C N EC U LAI munc. Nec 1 G /M

C U IB A R  C O IN S TA N TIN şo fe r 1 G /M

47 VAC A N T ş o fe r 1 G/M

48 VACANT inpse c to r II S

Funcţia Număr 
posturi Ocupate Vacante Temporar Total

vacante

DEMNITARI 2
*



Funcţii publice de 
conducere

Funcpi publice de execuţie 15 11 26

Nr. total de funcţii publice

Funcţii contractuale de 
conducere
Funcpi contractuale de 
execuţie

Total posturi din cvadrul 
instituţiei/ autoritatii publice

N um ăr de po s tu ri art. III, a lin  
(2) d in HG. Nr. 63 /2010  
p riv in d  m odificarea s i 
com ple tarea L e g ii nr. 

273/2006 p riv in d  finanţe le  
p u b lice  locale, p recum  s i 

stab ilirea  un o r m asuri 
financ iare  care nu sunt 
incluse in numărul de 
posturi bugetate de la 

bugetul local: 1 as is ten t 
m edica l c o m u n ita r, 16 

as is ten ţi pe rsona li a i 
pe rso a n e lo r cu hand icap s i 7 
po s tu ri de la se rv ic iu l pu b lic  

de sa lubrizare

21 21 24





ROMANIA
JUDEŢUL BACAU

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE 
Nr. 54/20.11.2019

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

Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in şedinţa ordinara din 20.11.2019; 
Având in vedere:

Referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu nr. 9358/07.11.2019; 
Referatul de specialitate al Biroului Financiar Contabilitate ,Taxe Si 

Impozite, Recuperări Creanţe cu nr. 9357/07.11.2019, precum si avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului Local Helegiu nr.9932/19.11.2019;
Vazand :

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;
In temeiul art. 129, alin (4) lit. a si art 196, alin (1) lit. a din OUG 57/2019 -  
privind Codul administrative, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE

Art 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu 
pe anul 2019, lei astfel:

La cheltuieli
La capitolul 68.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate -  titlu 10 Salarii 
(-)19 000 lei
La capitolul 68.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate -  titlu 57 

Ajutoare sociale (-)93 000 lei
La capitolul 74.05.01 Salubritate- titlu 20 Bunuri si servicii - 112 000 lei 

Art 2 Primarul comunei Helegiu in calitate de ordonator principal de credite va 
duce la indeplinire prezenta hotarare prin Biroul Financiar Contabilitate ,Taxe Si 
Impozite, Recuperări Creanţe.
Art 3 Prezenta hotarare se comunica:- Instituţia Prefectului judeţului Bacau 

Primarului comunei Helegiu,



Birou Biroului Financiar Contabilitate ,Taxe Si Impozite, Recuperări 
Creante

Adoptata cu:
15 voturi « pentru »
0 voturi « împotriva »
0 voturi « abţineri »
15 consilieri prezenţi
15 consilieri validaţi



ROMANIA 
JUDEŢUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE 
Nr.55/20.11.2019

Privind aprobarea contului de execuţie de venituri si cheltuieli al comunei
Helegiu la data de 30.09.2019

Consiliul Local al comunei Helegiu, întrunit in şedinţa ordinara din 20 .11.2019 
Având in vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu nr. 9236/04.11.2019 , 
Referatul de specialitate al Biroului Financiar Ccontabilitate Taxe si Impozite , 
Recuperare Creanţe cu nr. 9196/04.11.2019, precum si avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului Local Helegiu nr. 9935/19.11.2019;
-Având în vedere prevederile art. 49, alin. 12, respectiv art. 57, alin 2-1 din 
Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare,
-In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe 
anul 2019,
In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b şi al. 4 lit. a precum şi ale art. 139, 
al. 3 lit a, precum şi ale art. 196 al. 1 lit. b. din O.U.G. 57/2019, privind Codul 
administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aproba contul de execuţie bugetara pentru anul 2018 conform anexelor 
nr. 1 si nr. 2 , parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
comunei Helegiu prin Biroul Financiar Contabilitate Taxe si Impozite , 
Recuperare Creanţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Helegiu .
Art. 2 Prezenta hotarare se comunica

- Instituţiei Prefectului -  judeţul Bacau.
- Primarului comunei Helegiu



- Biroului Financiar- Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creanţe
- Publica prin afişare pe site-ul www.helegiu.

Adoptata cu:
15 voturi « pentru »
0 voturi « împotriva »
0 voturi « abţineri »
15 consilieri prezenţi
15 consilieri validaţi

http://www.helegiu


ROMANIA 
JÜDETUL BACAL)
CONSILIUL COCAL HELEGIU Anexa nr. 1

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL - 
VENITURI

la data de 30-09-2019

DENUMIREA INDICATORILOR Cod

ind ica to r

Incasari

realizate

A B 6

TOTAL VENITURI SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE o o b 5980016

VENITURI PROPRII 49 .90 1757400

1. VENITURI CURENTE 00 .02 597 44 0 0

A. VENITURI FISCALE 00.03 5729026

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL 00.04 1034560

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE 
LA PERSOANE FIZICE

00 .06 1034560

Impozit pe venit 03 .02 4 4 5 0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din 
patrimoniul personal

0 3 .02 .18 4 4 5 0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 1030110

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 252 62 9

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea buaetelor locale

0 4 .02 .04 617 33 0

Sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean 0 4 .02 .05 160151

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 289906

Impozite si taxe pe proprietate 07 .02 289 90 6
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Impozit si taxa pe clădiri 07.02.01 94210

Impozit pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 71196

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 23014

Impozit si taxa pe teren 07.02.02 180308

Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 99522

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 2928

Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03 77858

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 15388

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10
•

4404234

Sume defalcate din TVA 11.02 4217000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municiDiilor.

11.02.02 228000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11.02.05 144000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 
buaetelor locale

11.02.06 3845000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfasurarea de activitati

16.02 187234

Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 174760

Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice 16.02.02.01 133936

Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice 16.02.02 02 40824

Taxe si tarife pentru eliberarea de licenţe si autorizaţii de funcţionare 16.02.03 10500

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurare de activitati

16.02.50 1974

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 326

Alte impozite si taxe fiscale 18.02 326

Alte impozite si taxe 18.02.50 326
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C. VENITURI NEFISCALE 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

00.12

00.13

245374

29662

Venituri din proprietate 30.02 29662

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 29662

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituţiile publice 30.02.05.30 29662

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 215712

Venituri din prestări de servicii si alte activitati 3302 86524

Venituri din prestări de servicii 33.02.08 86524

Venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.02 6229

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 6229

Amenzi, penalitati si confiscări 35.02 121064

Venituri din amenzi si alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale 35.02.01 99429

Venituri din amenzi si alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de 
specialitate

35.02.01.02 99429

Alte amenzi, penalitati si confiscări 35.02.50 21635

Diverse venituri 36.02 1895

Alte venituri 36.02.50 1895

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 37.02

Varsaminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de 
dezvoltare a buaetului local (cu semnul minus}

37.02.03

IV. SUBVENŢII 00.17 5616

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 00.18 5616

Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 5616

B. Curente 00.20 5616
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Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie 42 .02 .2 8 2000

Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, 
cărbuni, combustibili petrolieri

4 2 .02 .34 3616

TOTAL VENITURI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 00.01 2282022

I. VENITURI CURENTE 00.02

C. VENITURI NEFISCALE 00.12

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00 .14

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 37.02

Varsaminte din secţiunea de funcţionare 37 .02 .04

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 40 .02 1971860

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare

40.02.14 1971860

IV. SUBVENŢII 00 .17 310162

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 00.18 310162

Subvenţii de la bugetul de stat 42 .02 3 10162

A. De capital 00 .19

Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ 
Dreuniversitar

4 2 .02 .14

Finanţarea Programului National de Dezvoltare Locala 4 2 .02 .65 310162

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plaţilor efectuate si 
Drefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48 .02

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 4 8 .02 .04

Sume primite in contul plaţilor efectuate in anul curent 48.02 .04 .01
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JUDEŢUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

Anexa nr.2

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL - 
DETALIEREA CHELTUIELILOR 

la data de 30-09-2019

Denumirea indicatorilor Cod
indicator

Plaţi
efectuate

TOTAL CHELTUIELI 00 6 0 4 7 7 7 8

TOTAL CHELTUIELI SECŢIUNEA FUNCŢIONARE 00 3985600

CHELTUIELI CURENTE 01 3 9 8 5 6 0 0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL O 2016678

Cheltuieli salariate in bani 10.01 1934091

Salarii de baza 10.01.01 173 01 1 8

Sporuri pentru condiţii de munca 10 .01 .0 5 12427

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitatii 10 .01 .1 2 126 66 0

Indemnizaţii de hrana 10 .01 .1 7 6 4 3 2 6

Alte drepturi salariale in bani 10 .01 .3 0 560

Cheltuieli salariale in natura 10.02 3 9 1 5 0

Vouchere de vacanta 1 0 .02 .06 3 9 1 50

Contribuţii 10 .03 4 3 4 3 7

Contribuţia asiguratorie pentru munca 10 .03 .0 7 4 3 4 3 7

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 1451312

Bunuri si servicii 20.01 108 68 0 8
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Furnituri de birou 20 .01 .01 8 1 0 6

Materiale pentru curăţenie 2 0 .0 1 .0 2 6 4 2 8

încălzit, Iluminat si forţa motrica 2 0 .0 1 .0 3 222991

Carburanţi si lubrifianti 2 0 .0 1 .0 5 3 3 4 2 5

Piese de schimb 2 0 .0 1 .0 6 2 9 6 0 7

Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet 2 0 .0 1 .0 8 4 0 1 3 5

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 2 0 .0 1 .0 9 4 2 9 0 8

Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 2 0 .0 1 .3 0 7 0 3 2 0 8

Reparaţii curente 2 0 .0 2 .0 0 283821

Bunuri de natura obiectelor de inventar 2 0 .0 5 18888

Uniforme si echipament 20 .05 .01 842

Alte obiecte de inventar 2 0 .0 5 .3 0 1 8 0 46

Daplasari, detasari, transferări 2 0 .06 1237

Deplasări interne, detasari, transferări 20 .06 .01 1237

Cârti, publicaţii si materiale documentare 2 0 .1 1 .0 0 588

Pregătire profesionala 2 0 .1 3 .0 0 16486

Protecţia muncii 2 0 .1 4 .0 0

Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor 
convenţii sau contracte de asociere

2 0 .1 9 .0 0 7 1 0 0

Alte cheltuieli 2 0 .3 0 3 6 3 84

Protocol si reprezentare 2 0 .3 0 .0 2

Executarea silita a creanţelor bugetare 2 0 .3 0 .0 9 6 3 0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2 0 .3 0 .3 0 3 5 7 5 4

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 51

APLxPERT © SOBIS v.2019 Pagina : 1 din 1



O  1 . UI

Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 5 1 .0 1 .1 5

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 476810

Ajutoare sociale 57 .02 4 7 6 8 1 0

Ajutoare sociale in numerar 57 .02 .01 4 6 9 3 1 0

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniţă 5 7 .0 2 .0 3 7 5 0 0

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 40800

Susţinerea cultelor 5 9 .1 2 .0 0 4 0 8 0 0

TOTAL CHELTUIELI SECŢIUNEA DEZVOLTARE

TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI

00 2062178

166589

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 58 .04 166 58 9

Finanţare naţionala 58 .04 .01 1 53206

Cheltuieli neeligibile 5 8 .0 4 .0 3 13383

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1895589

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 1 8 9 55 8 9

Active fixe 71.01 1 8 9 55 8 9

Construcţii 71 .01 .01 1758311

Maşini, echipamente si mijloace de transport 7 1 .0 1 .0 2

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 7 1 .0 1 .0 3 4 1 7 7 7

Alte active fixe (iunclusiv reparaţii capitale) 7 1 .0 1 .3 0 95501
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HOTARARE 
Nr. 56/20.11.2019

privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a 
accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 

inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ
teritorială a comunei Helegiu

Consiliul Local Helegiu, întrunit în şedinţă ordinară din 20.11.2019,
-Referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu nr. 9236/04.11.2019 , 

Referatul de specialitate al Biroului Financiar Ccontabilitate Taxe si Impozite , 
Recuperare Creanţe cu nr. 9196/04.11.2019, precum si avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului Local Helegiu nr.9936/19.11.2019.

/V

In baza prevederilor:
- art. 5, alin.l, lit. a şi alin (2), art.16 alin.(2), art 20 alin (1) lit.b) art.27, art. 30 şi 
art.761 alin. (2) şi (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare
- a rt.l. art.2 alin (1) lit.h), precum şi cele ale titlului IX. Impozite şi taxe locale din 
Legea 227/2015, Codul Fiscal, cu completările ulterioare;

Hotărâre nr. 1/2016 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.227/2016 privind Codul fiscal,cu modificările 
şi completările ulterioare,

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
Luând în considerare prevederile:

art.32 din Ordonanţa nr.6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi 
fiscale;

în temeiul art. 129 alin.(2), lit(b), alin.(4) lit(c), art. 139 alin.(3), lit(c) şi art. 
196, alin.(l) lit(a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. -  Se aprobă instituirea facilităţilor fiscale de anulare a accesoriilor 
aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, 
datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a 
comunei Helegiu

Art. 2. -  Se aprobă Procedura de acordare a facilităţilor fiscale de anulare a 
accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018
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inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ 
teritorială a comunei Helegiu, potrivit anexa 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre şi se aplică de la data adoptării prezentei până la data de 
15.12.2019 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancţiunea decăderii), 
termenul de soluţionare de către organul fiscal a cererilor depuse fiind 31.12.2019.

Art. 3. -  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează Primarul comunei Helegiu prin Biroul Financiar Ccontabilitate Taxe 
si Impozite , Recuperare Creanţe.

Art. 4. -  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se 
comunică Primarului comunei Helegiu şi Instituţiei Prefectului Bacau, si Biroului 
Financiar Ccontabilitate Taxe si Impozite , Recuperare Creanţe în condiţiile şi 
termenele prevăzute de lege.

Adoptata cu:
15 voturi « pentru »
0 voturi « împotriva »
0 voturi « abţineri »
15 consilieri prezenţi
15 consilieri validaţi
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JUDEŢUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

Anexa nr.l laHCLnr.56 /20.11.2019

PROCEDURA
de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 

31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza 
administrativ teritorială a comunei Helegiu

Dispoziţii generale:
(1.) - Prezenta procedură se aplică debitorilor -  persoane juridice, persoane fizice 
şi entităţi fără personalitate juridică -  care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv 
au obligaţii bugetare principale restante administrate de organul fiscal local sub un 
milion de lei, de un milion de lei sau mai mari de un milion de lei.
(2 .) - Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare la 31 decembrie 2018 
datorate bugetelor locale, mai mari sau mai mici de un milion de lei, se aplică de 
către unităţile administrativ-teritoriale, opţional, dacă consiliul local stabileşte, prin 
hotărâre, aplicarea acestor prevederi.
(3.) - Prin hotărârea prevăzută la art.(2) consiliul local aprobă şi procedura de 
anulare a accesoriilor.
(4 .)- Prin obligaţii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se 
înţelege:

a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată 
până la 31 decembrie 2018 inclusiv;

b) diferenţele de obligaţii bugetare stabilite prin decizie de impunere 
comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea 
nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art.156 alin.91) din Codul de 
procedură fiscală;

c) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi 
existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 
decembrie 2018 inclusiv;

d) obligaţiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal 
competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2019 aferente perioadelor fiscale de 
până la 31 decembrie 2018

*



(5.) - Nu sunt considerate obligaţii de plată la 31 decembrie 2018 inclusiv :
a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la 

plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este

suspendată în condiţiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.
(6.) - Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv şi obligaţiile la plată 
care, la această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin.(5) iar 
ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la 
plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului 
administrativ fiscal. Pentru obligaţiile prevăzute la alin(5) lit.b), debitorii pot 
renunţa la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de 
anularea accesoriilor. In acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunţare 
la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 15 decembrie 
2019 inclusiv.
Obiective şi scopul procedurii

Este determinat de stimularea conformării contribuabililor la plata obligaţiilor 
fiscale, revitalizarea şi maximizarea încasărilor bugetare şi diminuarea arieratelor 
la bugetul local, precum şi de respectarea principiului egalităţii de tratament, 
respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare 
a facilităţilor fiscale, atât în cazul persoanelor juridice angajate sau nu în activităţi 
comerciale, cât şi al persoanelor fizice şi a celor asimilate acestora.

Durata şi condiţiile aplicării procedurii
Prezenta procedura se aplica de la data aprobării hotărârii Consiliului local 

Helegiu, pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv (data limită de depunere a 
cererii sub sancţiunea decăderii), termenul de soluţionare de către organul fiscal a 
cererilor depuse în termen fiind 31.12.2019.

Procedura vizează anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare 
principale restante la data de 31 decembrie 2018, dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii:

a) Toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, 
administrate de organul fiscal local, inclusiv amenzile, se sting prin orice 
modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b) Sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare 
principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată 
cuprinse între data de 01 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv, până la data 
depunerii cererii de anulare a acccesoriilor;

c) Debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii 
cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în



cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile 
fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;

d)Debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod 
corespunzător condiţiilor prevăzute la lit.a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 
2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul 
fiscal local, cu termene de plată până la 31 decembrie inclusiv şi individualizate în 
decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data 
intrării în vigoare a Ordonanţei nr.6/31.07.2019, se anulează dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii:

a) Toate diferenţele de obligaţii principale individualizate în decizia de 
impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de 
plată prevăzut la art.156 ali.(l) din Codul de procedură fiscală;

Condiţii de eligibilitate şi implementarea procedurii

Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare 
accesorii potrivit prezentei proceduri, pot depune o notificare (formular tipizat pus 
la dispoziţie de către Biroul Financiar Ccontabilitate Taxe si Impozite ,
Recuperare Creanţe) adresată organului fiscal local, cu privire la intenţia lor, până 
cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, 15 decembrie 2019 
inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
După primirea notificării organul fiscal competent verifică dacă debitorul şi-a 

îndeplinit obligaţiile până la respectiva dată, efectuează stingerile, compensările şi 
orice fel de alte opraţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor 
bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale.
Organul fiscal are obligaţia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanţe 

cu privire la obligaţiile bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii 
fiscale sau a celor care pot fi anulate.

Pentru debitorii care au notificat organul fiscal:
Toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în 

vederea anulării.
Procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru 

obligaţiile accesorii amânate la plată
Decizia de amânare la plată a tuturor accesoriilor îşi pierde valablitatea în 

oricare dintre următoarele situaţii:
a ) La data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de 

respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;
b) La data de 15 decembrie 2019, în cazul în care debitorul nu depune cerere 

de anulare a accesorilor.



Cererea de anulare a accesoriilor depusă până la data de 15 decembrie 2019, 
sub sub sancţiunea decăderii, se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor 
sau, după caz, decizie de respingere a a cererii de anularea a accesoriilor.

Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei 
proceduri, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea anulării.

Facilităţile fiscale prevăzute de prezenta procedură îşi menţin valabilitatea şi 
în următoarele cazuri:

a) în cazul desfiinţării actului administrativ fiscal în procedura de soluţionare 
a contestaţiei, chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;

b) în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală, organul 
fiscal constată existenţa unor obligaţii bugetare ce nu au fost incluse în certificatul 
de atestare fiscală.

Dispoziţii finale

Organele de specialitate ale Biroului Financiar Ccontabilitate Taxe si Impozite , 
Recuperare Creanţe, recuperare creanţe cu atribuţii în administrarea creanţelor 
bugetare locale verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de prezenta 
procedură, inclusiv achitarea integrală a amenzilor contravenţionale aflate în 
executare silită la organul fiscal local.

Preşedinte de şedinţă, 
Constantin Bode*

*


