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ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
HOTARARE 

Nr.37/12.07.2017 
privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru consilierii locali 

 
 
 
                    Consiliul local al comunei Helegiu , judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din 
13.07.2017 
Analizând: 
-  Expunerea de motive nr. 5244/30.06.2017 a primarului comunei Helegiu prin care se  
propune stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru consilierii locali 
 -  Raportul  compartimentului de specialitate  nr.5245/30.06.2017; 
-Văzând avizul Comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Helegiu nr. 5569, 5570 
si 5571 din 12.07.2017; 
-Ţinând seama de prevederile art.40 din Legea 153/2017 privind salarizarea  personalului 
platit din fonduri publice , prevederile art 34(3)  din Legea 393/2004 privind statutul alesilor 
locali; 
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 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1.-Se aproba indemnizatia consilierilor locali pentru participarea la Lucrarile Consiliului 
local Helegiu si ale comisiilor de specialitate in cuantum de 10 % din indemnizatia primarului 
comunei Helegiu. 
 Art.2.-Numarul maxim de sedinte pentru care se acorda indemnizatia este o sedinta de 
consiliu si 1-2 sedinte de comisii de specialitate pe luna. 
Art.3.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice prevederi contrare. 
Art.4.-Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Helegiu 
Art. 5 Art. 2 – Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului – Judetul Bacau, Primarului 
comunei Helegiu, Biroului Financiar Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante , si va fi 
afisata pe site-ul institutiei 
      

Presedinte de sedinta 
Pirjol Catalin 

                                                                       
Contrasemneaza                                                                              

Secretrar comuna 
Cons jr. Mariana Spiridon 

Adoptata cu 13 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtineredin totalul de 15 consilieri 
din care 13 prezenti 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 



         
HOTARARE 

Nr.38/13.07.2017 
Privind stabilirea  salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din 
cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Helegiu si structutilor subordonate  

Consiliului Local Helegiu 
 

 
Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara in data de 13.07.2017; 
Analizand  expunerea de motive a primarului  comunei Helegiu ,inregistrata sub 
nr.5247/30.06.2017 prin care se propune  stabilirea  salariilor de baza pentru functionarii 
publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Helegiu si 
structutilor subordonate  Consiliului Local Helegiu, raportul secretarului comunei Helegiu 
inregistrat sub nr nr.5248/30.06.2017 precum si raportul Biroului Financiar Contabilitate , 
Taxe si Impozite, Recuperre Creante inregistrat sub nr.5552/12.07.2017.; 
 -Avand in vedere: 
- Prevederile art . 11.  (1) si art 38(2) lit b din Legea 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice,;  
- Procesul verbal nr.5522/11.07.2017 incheiat cu ocazia consultarii salariatiilor; 
-Vazand rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Helegiu. nr.5572,5573 si 
5574 din 12.07.2017; 
 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   salariile de baza ale ale functionarilor publici si personalului contractual din 
cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Helegiu si structutilor subordonate  
Consiliului Local Helegiu conforma anexei 1-3 parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2. Primarul comunei Helegiu, in calitate de  condutor al institutiei  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 

Pirjol Catalin 
 

                                                                        
Contrasemneaza                                                                              

Secretrar comuna 
Cons jr. Mariana Spiridon 

Adoptata cu 12 voturi pentru, nici un vot impotriva ,si o abtinere din totalul de 15 consilieri din care 13 prezenti 
    
 
 
 
 
 
 



 
  HOTARARE                          
Nr. 39/13.07.2017 

Privind insusirea modificarilor  intervenite in inventarul bunurilor apartinand 
domeniului public al comunei Helegiu, judet Bacau 

 
 
             Consiliul Local al comunei Helegiu,judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din 
13.07.2017; 
Având în vedere prevederile : 
a)art.36 alin(1), alin.(2) lit.”c”, art.120 alin(1), precum şi ale art.63, alin.(1), lit.”b” şi alin.”5”, 
lit.”d” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 b) art.858, art.863, lit.a) art. 1650 alin.(1), art. 1666 şi 1657 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 c) art.21 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările 
şi completările ulterioare,  
d) Hotărârii de Guvern nr.548/1999, cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor; 
 Tinând seama de: 
- Hotărârea Consiliului local Helegiu  nr. 20/17.12.1999 privind insusuirea inventrului 
bunurilor ce apartine domeniului public al comunei Helegiu  atestat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1347/2001, anexa 39 privind atestarea domeniului public al judeţului, precum 
şi ale  municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacau  si de Dispozitia primarului 
Dispoziţia  nr. 249/12.08.2016 pentru constituirea comisiei  pentru intocmirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Helegiu; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu  Nr. 5376/04.07.2017 
, raportul compartimentului de specialitate n r. 5377/04.07.2017 precum si avizele comisiilor 
de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.5573, 5574 si 5575 din 12.07.2017 
   In temeiul art.36 alin.2 lit.c, art.119, art.120, art.122, art.45 si art.115 lit.b din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
 

HOTARASTE 
 
Art. 1 – Se aproba modificarea   inventarului bunurilor apartinand  domeniului public al 
comunei Helegiu , judetul Bacau, astfel : 
-  pozitia  nr. 48 va se modifica dupa cum urmaza; 
- coloana 3 va avea urmatorul continut - În localitatea Helegiu cu pereţi din cărămidă şi 
acoperiş din tablă în suprafaţă de 333 mp; CF nr. 61206  
-coloana 5 va avea urmatorul continut  - 825396;  
 - coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform 
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 20/1999; 
Art. 4  Prezenta hotarare va fi comunicata institutiei Prefectului judetului Bacau, Consiliului 
Judetean Bacau, Primarului comunei Helegiu si va fi adusa la cunostinta publica de 
secretarul comunei, in conditiile legii. 
 



Presedinte de sedinta 
Pirjol Catalin 

                                                                      
Contrasemneaza                                                                              

Secretrar comuna 
Cons jr. Mariana Spiridon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adoptata cu 13 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtineredin totalul de 15 consilieri 
din care 13 prezenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDETUL  BACAU                                                                                        
CONSILIUL  LOCAL HELEGIU                                                                                      Anexa la HCL 39/13.07.2017 
COMISIA  SPECIALA  PENTRU               
NVENTARULUI  BUNURILOR  CARE  ALCATUIESC                                                                                        
DOMENIUL  PUBLIC  AL  COMUNEI HELEGIU 

INVENTARUL 
bunurilor  care  apartin  domeniului  public  al  comunei Helegiu -modificare 

Presedinte de sedinta 
Pirjol Catalin 

 
                                                                        

Contrasemneaza                                                                              
Secretrar comuna 

 
Nr. 
Crt. 

 
Codul de 
clasificare 

 
Denumirea bunului 

 
Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
sau dării în 
folosinţă 

Valoarea de 
inventar 
(Lei ) 

Situaţia 
juridică 
actuală 

 

 1 2 3 4 5 6 
1. 1.6.2 Cămin cultural Helegiu; 

 
În localitatea Helegiu cu pereţi din 
cărămidă şi acoperiş din tablă în 
suprafaţă de 333 mp; CF nr. 61206 
 

1960 825396 Domeniul 
public al 
comunei 
Helegiu 
conform 
Hotararii 
Consiliului 
Local Helegiu 
nr. 20/1999; 

 
 





 
 


