
 
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL  HELEGIU 

 
 

HOTARARE 
Nr.29/30.05.2017 

 privind insusirea Raportului de audit finaciar nr. A/539/1 din 24.04.2017    si Deciziei  nr.19 din 
10.05.2017 a Curtii de Conturi a Romaniei- Camera de Conturi judetul Bacau 

 
Consiliul Local al comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din 30.05.2017; 
Avand in vedere: 
-Expunerea de motive a Primarului  comunei Helegiu ,inregistrata sub nr. nr.4110/16.05.2017; 
- Referatul nr.4111/16.05.2017  intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Helegiu precum si rapoartele  comisiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului local Helegiu nr .4443,4444si 4445   din 30.05.2017; 
-  Adresa nr. 652/12.05.2017  a a Curtii de Conturi a Romaniei- Camera de Conturi judetul 
Bacau insotita de  Raportul de audit nr. A/539/1 din 24.04.2017    si Decizia nr.19 din 
10.05.2017 . 
-   In temeiul art.33 alin(1) din Legea nr. 91/1992  privind organizarea si functionarea Curtii de 
Conturi, republicata; 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. 2 lit.(e), precum si art. 115 alin. 1, lit.(b) din Legea nr. 
215/2001 privind Administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile 
ulterioare;  

HOTARASTE: 

Art.1.  Se insuseste Raportul de audit nr. A/539/1 din 24.04.2017    si Decizia nr.19 din 
10.05.2017 a  Curtii de Conturi a Romaniei- Camera de Conturi judetul Bacau. 

Art. 2 Primarul comunei Helegiu, prin birourile si  compartimentele de specialitate , va lua toate 
masurile ce se impun pentru remedierea ,in teremenul  stabilit,  a neregulilor constatete . 

Art. 2. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului 
comunei Helegiu  si Curtii de Conturi a Romaniei- Camera de Conturi judetul Bacau. 

Presedinte de sedinta 
Parjol Catalin 

Contrasemneaza 
    secretar comuna 

             cons.jr.Mariana Spiridon 
Adoptata cu 13 voturi pentru, nici un vot impotriva , o abtinere 

 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Nr.30/30.05.2017 

Privind aprobarea   organigramei şi  statului de funcţii al aparatului  de specialitate al 
Primarului comunei Helegiu si structurilor subordonate Consiliului local Helegiu 

 
Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017; 
Analizand  expunerea de motive a primarului  comunei Helegiu ,inregistrata sub nr. 
4099/16.05.2017, prin care se propune  modificarea  statului de functii,raportul compartimentului 
de specialitate  inregistrat sub nr. 4100/16.05.2017. 
-Adresa Institutiei Prefectului Judetului Bacaui nr.8082/03.05.2017, inregistrata la U.A.T. 
Comuna Helegiu sub nr.3966/10.05.2017, prin care este comunicat numarul de posturi pe care 
institufia noastra il poate avea conform O.U.G.nr.63/2010; 
-Avand in vedere prevederile: 
- O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si completirile 
ulterioare; 
- Avand in vedere prevederiasle H.G. nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei 
funclionarilor publici cu modificarile gi completdrile ulterioare;  
-Art. 64 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
-Art. 41 din Hotărârea de Guvern  nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice   
- Art.36 alin.(3) lit.b) din Legea nr.21512001 privind administrafia publicd local6, cu 
modificdrile gi completdrile ulterioare;  
-Vazand rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Helegiu nr4437,4438 si 4439 
din 30.09.2017.; 
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

 
HOTARARE: 

 
Art.1 Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului 
comunei Helegiu si a structurilor subordonate Consiliuluilocal Helegiu,  prin transformarea a 
două funcţii publice si a unei functii contractuale , după cum urmează:   

- In  cadrul Biroului Fianaciar Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante 
(poziţia nr. 11 în statul de funcţii , functie publica) postul de inspector, clasa I, asistent se 
transformă în post de inspector, clasa I, asistent  

- In cadrul compartimentului Dezvotare, Achiizitii publice, Investitii  (poziţia nr. 23 în 
statul de funcţii functie publica) postul de inspector,  clasa I, grad profesioanal principal 
se transformă în post de inspector, clasa I, grad profesional superior  



- In cadrul compartimentului Aparat de lucru al Consiliului local  (poziţia nr. 44 în 
statul de funcţii, functie contractuala) postul  de consilier juridic ,  clasa I, grad I se 
transformă în post de consilier juridic , clasa I, grad  IA 

Art.2. Se aprobă Statul de funcţii si Organigrama   personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al  primarului comunei Helegiu si structurilor subordonate Consiliului local Helegiu 
conform anexei 1 si 2, parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3. Primarul comunei Helegiu, va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari. 
Art.4 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Bacau, primarului comunei 
Helegiu si se aduce la cunostinta publica prin afisare. 
 

Presedinte de sedinta 
Parjol Catalin 

Contrasemneaza 
    secretar comuna 

             cons.jr.Mariana Spiridon 
 

 

 

 

Adoptata cu 13 voturi pentru, nici un vot impotriva , o abtinere 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

 HOTARARE 
Nr.31/30.05.2017 

privind aprobarea la plata a sumei de  2956  lei reprezentand contravaloarea cheltuieli 
transport  personal didactic si auxiliar pentru  luna aprilie 2017. 

 
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din 30.05.2017 ; 

Avand in vedere: 
-Prevederile art.105 din Legea  1/2011 a Educatiei Nationale cu modificarile si completarile 
ulterioare  si  Hotararea nr. 569/2015 pentru aprobarea normelor metdologice privind decontarea 
cheltuielilor pentru naveta la si de la alocul de munca a cadrelor didactice si a personalului 
didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat; 
-Hotararea  Consiliului de Administratie a Scolii cu calsele I-VIII Helegiu din  nr .9 din 
10.05.2017 
-Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 3976/11.05.2017 ; 
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 3977/11.05.2017; 
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu  nr.4443, 4444, 4445 din 
30.05.20117. 
In conformitate cu prevederile art. 36, pct .19 lit a, art 45 si art.115(1) lit b din Legea 215/2001 
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare : 

 

HOTARASTE 

Art. 1 Se aproba plata  sumei de 2956 lei reprezentand contravaloare cheltuieli transport  
personal didactic si auxiliar  pentru  luna aprilie 2017. 
Art. 2 Primarul comunei Helegiu, va duce la indeplinire prevderile prezentei hotarari prin 
compartimentele de specialitate . 
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica catre :-Institutia Prefectului –judetul Bacau 
- Primarul comunei Helegiu, Scoala  Gimnaziala Helegiu- Compartimentului Finaciar –
Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante; 

 

Presedinte de sedinta 
Parjol Catalin 

Contrasemneaza 
secretar comuna 

 Jr. Mariana Spiridon 
 
 
  
Adoptata cu 12 voturi pentru, nici un vot impotriva ,o abtinere 

 



 

 

 


