ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE
Nr. 27/27.04.2017
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Helegiu in Adunarea Generala a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau sa voteze
modificarea si completarea Comisiei de evaluare pentru derularea si finalizarea
procedurii de licitatie organizata in vederea atribuirii “Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri municipale in judetul Bacau”
Consiliul Local Helegiu, intrunit in sedinta ordinara din 27.04.2017;
Avand in vedere:
- Art.4 din Hotararea Consiliului Local nr. nr.6 din 07.05.2014 privind aprobarea
documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea
atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de
deseuri din judetul Bacau,;
- Prevederile
art.16, alin.3, lit.f) si g) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau;
- Vazand expunerea de motive a Primarului omunei Helegiu nr. 3070 / 07.04.2017
,Raportul nr. 3069 / 07.04.2017, precum si rapoartele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al Helegiu 3575,3576 si 3577 din 27.04.2017;
In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b), d) si e), alin.4, lit.f) si alin.6, lit.a), pct.14,
art.45 alin.2, lit.f) si art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE
Art.1 – Se mandateaza dl./d-na Stanciu Elena, reprezentantul Consiliului Local Helegiu
in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare
Bacau sa voteze modificarea si completarea Comisiei de evaluare pentru derularea si
finalizarea procedurii de licitatie organizata in vederea atribuirii “Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri municipale in judetul
Bacau”.
Art.2 – Cu data adoptarii prezentei hotarari, art.4 din Hotararea Consiliului Local nr. nr.6
din 07.05.2014 , se abroga.
Art.3 – Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului comunei Helegiu, Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, persoanei desemnate,
Prefectului judetului Bacau si va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Bodea Constantin
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR COMUNA
Cons. Jr. Mariana Spiridon
Adoptata cu 15 voturi pentru, nici un vot impotriva nici o abtinere

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Nr.28/27.04.2017
privind aprobarea la plata a sumei de 5351 lei reprezentand contravaloarea
cheltuieli transport personal didactic si auxiliar pentru luna martie 2017.
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din 27.04.2017 ;
Avand in vedere:
-Prevederile art.104 din Legea 108/2007 care modifica si completeaza Legea
128/1997 -privind Statututul personalului didactic, decontarea sau plata echivalenta a
costurilor de transposort se va efectua de catre autoritatile administratiei publice locale.
- Intructiunile nr. 2 /17.02.2011 -ale Ministrului Educatiei , Cerecetarii, Tineretului si
Sportului- privind decontarea navetei cadrelor didactice;
-Hotararea Consiliului de Administratie a Scolii cu calsele I-VIII Helegiu din nr .9
din19.04.2017
-Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 3324/20.04.2017 ;
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 3325/20.04.2017;
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr3578,3579 so
3580 din 27.04.2017;
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 5351 lei reprezentand contravaloare cheltuieli
transport personal didactic si auxiliar pentru luna martie 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
Bodea Constantin
Contrasemneaza
secretar comuna
Jr. Mariana Spiridon

Adoptata cu 13 voturi pentru, nici un vot impotriva doua, abtineri abtineri

