
ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

 H O T A R A R E 
prin care se ia act de  demisia   consilierului local   Negoita Neculai si  vacantarea  

mandatului de  consilier local 
 

                      Consiliul Local al comunei Helegiu, judeţul Bacau intrunit in sedinta 
ordinara in data de 29.01.2016; 
      In conformitate cu prevederile art. 9, alin (2) lit. a) şi alin. (3), art. 10 şi art. 12 din 
Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

In baza prevederilor art. 96 alin. (9) din Legea 67/2004, pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
                      In baza expunerii de motive, intocmita de Primarul comunei Helegiu, in 
calitate de initiator al proiectului de hotarare, inregistrata sub nr. 382/15.01.2016; 

Având în vedere Referatul nr.383/15.01.2016, întocmit de secretarul 
comunei Helegiu precum si avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 
Helegiu nr. 731/29.01.2016;; 
  Având în vedere demisia prezentată de domnul  Negoita Neculai 
inregistrată la Consiliul  Local al municipiului Pascani  sub nr.  11285/18.12.2015;  
  În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1  Ia act de demisia înaintată de domnul Negoita Neculai, consilier local  în cadrul 
Consiliului Local Helegiu. 
Art.2  Locul ocupat de domnul Negoita Neculai  in cadrul Consiliului Local Helegiu se 
declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului  Social 
Democrat. 
Art. 3   Prezenta  hotarare se   va comunica în copie catre:: 

 Instituţiei Prefectului judeţului Bacaui; 
 Primarului comunei Helegiu; 
 Domnului  Negoita Neculai; 

 
Presedinte de sedinta 

Pirjol Neculai 
                                                               Contrasemneaza 

           Secretar comuna 
                                                                               Jr. Mariana Spiridon 
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ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Coman Elena,   supleant 

ales pe listele Partidului Social Democrat 
 

        Consiliul Local al Comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara in data 
de 29.01.2016;  
Avand in vedere :   prevederile HCL nr.2/29.01.2016 prin care se ia act de încetarea de 
drept a mandatului de consilier local, prin demisie, al domnului Negoita Neculai inainte de 
expirarea duratei normale a acestuia; 
 Examinând raportul comisiei  de validare  nr. 720/29.02.2016 prin care  se propune  
validarea  mandatului de consilier local al doamnei Coman Elena,   supleant ales pe 
listele Partidului Social Democrat ;  
-   Avand in vedere Procesul verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 
10.06. 2012 in comuna Helgiu,  precum şi adresa Partidului Social Democrat 
nr.21/20.01.2016 inregistrata la primaria comunei Helegiu sub nr. 493/20.01.2016;,  
- Eexpunerea de motive a primarului comunei Helegiu inregistrata sub nr. 
384/15.01.2016,raportul de specialitate intocmit de secretarul comunei Helegiu inregistrat 
sub nr. 385/15.01.2016; 
- prevederile art. 100 alin.33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali; 
- prevederile art.6 alin.2 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
actualizată; 
-prevederile art.7 din O.G nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 
organizare şi funcţionare a Consiliilor locale, actualizată  Vazand prevederile art.36, 
alin.1, din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;  
          In conformitate cu prevederile:  
- art.9, alin.2, lit.a  si lit.h^1, art.10 si art.12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, ucu modificarile si completarile ulterioare 
- Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Comunei Helegiu;  
         In temeiul prevederilor art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata ;  

HOTARASTE: 
 

   Art. 1 (1) Validează mandatul de consilier local in cadrul Consiliul local Helegiu pe 
doamna Coman Elena,   supleant ales pe listele Partidului Social democrat , în cadrul 
alegerilor locale desfăşurate la 06 iunie 2012. 
(2) Prin modificarea Hotărârii Consiliului local Helegiu nr. 33/20.06.2012 privind 
organizarea comisiilor de specialitate, doamna Coman Elena  va activa,după depunerea 
jurământului, – Comisia Comisia pentru buget-finante, dezvoltare economico-sociala, 
lucrari publice, prestari-servicii, organizarea licitatiilor publice  
Art. 2 Hotărârea poate fi atacată cu contestaţie în 5 zile de la adoptare pentru persoanele 



prezente şi respectiv de 5 zile de la comunicare pentru persoanele absente  de la 
şedinţă. 
Art. 3 Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Bacau în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate, doamnei Coman Elena 

 
 

Presedinte de sedinta 
Pirjol Neculai 

                                                               Contrasemneaza 
           Secretar comuna 

                                                                                     Mariana Spiridon 
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ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

         HOTARARE 
Privind aprobarea   retelei scolare a unitatilor de invatamant care vor functiona in  

comuna Helegiu in anul scolar 2016-2017 
 
Consiliul local Helegiu, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.01.2016 : 
Avand in vedere: 
- Avizul conform emis de Inspectoratul Scolar Judetean Bacau nr. 77/12.01.2016 , 
inregistrat la primaria Helegiu sub nr. 360/15.01.2016; 
 - Dispozitiile art.19 si  61, alin.(2) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu                          
modificarile şi completarile ulterioare; 
 - Dispozitiile  din O.M.E.C.S 5556/27.10.2015 privind aprobarea Metodologiei pentru 
fundamentarea cifrei de scolarizare in nvatamantul preuniversitar de stat finantat de la 
bugetele locale şi de la bugetul de stat  şi emiterea avizului conform în vederea 
organizarii retelei   unitatilor de învatamant preuniversitar pentru anul şcolar 2016/2017; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 363/15.01.2016 , Raportul 
compartimentului de specialitate nr. 364/15.01.2016,precum si raportele comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 737,738si  739 din 29.01.2016. 
In temeiul art .36(6) lit.a pct.1, art. 45(1) si art. 115(1) lit b din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala ,republicata  cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE 
 

Art. 1 Se aproba Reteaua scolara care va functiona  in comuna Helegiu in  anul  scolar 
2015-2016  conform anexei parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2- Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 

  Art. 3 Prezenta hotarare se comunica catre : 
- Institutia prefectului judetului Bacau 
- Primarului  comunei Helegiu 
- Scoala Gimnaziala, sat Helegiu, comuna  Helegiu  
- Inspectoratului Scolar  Judetean Bacau 

 
 

Presedinte de sedinta 
Pirjol Neculai 

                                                               Contrasemneaza 
           Secretar comuna 

                                                                               Jr. Mariana Spiridon 
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ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

Anexa l la  
HCL nr.4/29.01.2016 

Reţeaua Şcolară a comunei Helegiu pentru anul şcolar 2016- 2017 

 
 

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica/niveluri 
de invat./scolarizare/limba de predare/Adresa, nr., 
telefon/Fax,email 

Structura 
arondata(AR)niveluri de 
invatamant/Localitate 

SCOALA GIMNAZIALA, satul Helegiu, comuna Helegiu, Str. 
Principala nr. 289, tel./fax 0234.333022, 
email:scoalagimnazilahelegiu@yahoo.com/PRE,PRI,GIM,RO 

 

 Gradinita cu program 
normal, sat Helegiu, 
comuna Helegiu/PRE 

 SCOALA GIMANZIALA, 
sat Bratila, comuna 
Helegiu, 
tel.0234/333715/PRI,GIM 

 Gradinita cu program 
normal, sat Bratila, 
comuna Helegiu/PRE 

 SCOALA GIMANZIALA, 
sat Dragugesti, comuna 
Helegiu, 
tel.0234/333144/PRI,GIM 

 Gradinita cu program 
normal nr. 1, sat 
Dragugesti, comuna 
Helegiu/PRE 

 SCOALA GIMANZIALA, 
sat Deleni, comuna 
Helegiu, 
tel.0234/333118/PRI,GIM 

 Gradinita cu program 
normal, sat Delenia, 
comuna Helegiu/PRE 

 
Presedinte de sedinta 

Pirjol Neculai 
                                                               Contrasemneaza 

           Secretar comuna 
                                                                               Jr. Mariana Spiridon 



 
ROMÂNIA 

       JUDEŢUL BACĂU 
      CONSILIUL LOCAL  HELEGIU 

 
  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul  
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 

 
  

   Consiliul Local al Comunei Helegiu, întrunit în şedinţa din data de 29.01.2016; 

 În baza prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii privind finanţele publice 
locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului 
Local al Comunei Helegiu nr.17/30.04.2009 privind aprobarea participării comunei 
Helegiu, din judeţul Bacău, în calitate de membru fondator la înfiinţarea „Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, precum şi ale Statutului 
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” ; 

Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 
Bacău din nr. 1205/13.01.2065, înregistrată la Consiliul Local al Comunei Helegiu sub 
nr.334/14.01.2016; 

 -  Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr.365/15.01.2016, raportul 
compartimentului de specialitate nr.366/15.01.2016 , precum şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Comunei HelegiuN NR. 740,741 SI 742 
DIN29.01.2016 ; 
 În temeiul art.45, alin.(1), si art. 115(1) lit b din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
   
                                                               HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă cotizaţia anuală la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, în cuantum de 2500 lei: 

 
Art.2. Se mandatează d-na Stanciu Elena, având calitatea de reprezentant al 

unităţii administrativ teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.1 
din prezenta hotărâre,  precum şi după cum urmează : 

- Pentru Judeţul Bacău  - 300 000 lei; 
- Pentru localităţile de rangul I - Mun. Bacău – 300 000 lei; 
- Pentru localităţile de rangul II – Mun. Oneşti – 30 000 lei; 
- Pentru localităţile de rangul III - 15 000 lei; 
- Pentru Oraşele Comăneşti, Dărmăneşti- 5000 lei 
- Pentru Oraşul Slănic Moldova- 3000 lei 
- Pentru comune cu o populaţie sub 3000 locuitori – 1 000 lei; 
- Pentru comune cu o populaţie între 3000 şi 5000 locuitori – 2 000 lei; 
- Pentru comune cu o populaţie între 5000 şi 10 000 locuitori – 2 500 lei; 



- Pentru comune cu o populaţie peste 10 000 locuitori – 3 500 lei. 
Localităţile de rangul III referite mai sus sunt: Mun. Moineşti si oraşele Buhuşi şi 

Târgu Ocna. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la art.2, 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Judeţului 
Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

   

 

Presedinte de sedinta 
                                                              Pirjol Neculai    

                                                                                                         Contrasemenaza                              
 secretar comuna 

               Jr. Mariana Spiridon 
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ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

  HOTARARE 
              privind  aprobarea Planului de pază al comunei Helegiu pentru anul 2016 
 
Consiliul local Helegiu,. Judetul Bacau,  intrunit in sedinta ordinara in data de 29.01.2016, 

Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu inregistrata 
sub nr.11203/15.12.2016, şi proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului de pază, 

aferent anului 2016. Ținând cont de raportul de specialitate inregistrat sub 
nr.11172/15.12.2016; 
Luând în considerare prevederile: 

- Art 11 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si 
protectia persoanelor, cu moodificarile si completarile ulterioare; 

Având în vedere avizul favorabil al Comisiilor de specalitate din cadrul Consiliului local 
Helegiu nr. 743,744 si 745 din 29.01.2016; 

În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2), art 45 (1) si art. 115(1) lit b  din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
                  HOTARASTE 

 
Art.1. Se aprobă Planul de pază al comunei Helegiu, pentru anul 2016, conform anexei 
nr. 1, parte integrantă din prezenta horărâre. 
Art.2.  Cu aducere la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Helegiu. 
Art3  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică şi se comunică: 

- Instituţia Prefectului judeţul Bacau 
- Primarului comunei Helegiu 
- Birou Politie locala 
- Postul de Poliţie Helegiu 

 
Presedinte de sedinta 

Pirjol Neculai 
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           Secretar comuna 
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 Nr. 6 
Data:29.01.2016 
 
 
 
 
 
 
 
ROMANIA 



JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

                                                     Anexa nr.1 la HCL nr.6/29.01.2016                                           
 

 PLAN PAZA  OBIECTIVE UAT HELEGIU 
 

I. CARACTERISTICI  OBIECTIV 
 

Întocmit în conformitate cu prevederile art. 3,4 si 5 din Legea 333/2003 republicată, 
HG nr.301/2012 şi a Raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică nr. 
6440 din 20.08.2015. 

Datele de identificare ale obiectivului : UAT Helegiu, administratie publica. 
Primaria Helegiu este amplasata in centrul satului Helegiu la o distanta de de 

aproximativ 500 m fata de postul de politie si aproximativ 300 m fata de DN 11 
Scoli:- Helegiu (1) 
         - Deleni    (1) 
         - Dragugesti (1) 
         - Bratila       (1) 

         Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică in cazul institutiei 
primariei Helegiu, nr. 6440 din 20.08.2015 este întocmit de evaluatorul/expertul Pascu 
Doru. 

II. DISPOZITIVUL DE PAZA 
 
Dispozitivul de pază al obiectivului este format din: 
Sediu primarie: 
-  2 posturi permanente pentru paza pe timpul noptii, intre orele 18,00 – 06,00,  

acoperite cu cei doi fochisti care, conform fisei post au si atributii in acest sens;  
-  1 post permanent pentru paza pentru intervalul 06,00 – 08,00 acoperit de guard-ul 

institutiei; 
-  in cursul zilei, in intervalul 08 – 16,00,  paza institutiei este asigurata de personalul 

politiei locale. 
Scoli: 
- conform adresei nr. 2751/14.12.2015 transmisa de catre Scoala Gimnaziala 

Helegiu, la solicitarea biroului de politia locala Helegiu,  asigurarea pazei scolilor este 
asigurata conform fiselor post dupa cum urmeaza: 

- Scoala Gimnaziala Helegiu: - 1 post – muncitor intretinere; 
                                                - 1 post – fochist; 
 
- Scoala Gimnaziala Bratila: - 2 posturi – fochist; 
- Scoala Gimnaziala Deleni  – 2 posturi fochist; 
- Scoala Gimnaziala Dragugesti – 2 posturi fochist; 
 
  III. AMENAJARI,  INSTALATII  SI  MIJLOACE  TEHNICE  DE  PAZA  SI  DE  
ALARMARE 

 
 Compartimentul ,,Casierie’’ este dotat cu sistem de alarmare. 
 In cazul unor probleme care impun apelarea unor persoane/autoritati, personalul de 

paza va utiliza telefoanele (fix sau mobil) ale institutiei. 



IV. CONSEMNUL POSTURILOR 
 

A.  CONSEMNUL GENERAL:  
Personalul de pază este obligat sa cunoască si sa respecte îndatoririle ce-i revin, 

fiind direct răspunzător pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor 
încredintate. 

In timpul efectuarii serviciului, personalul de paza va trebui: 
- sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni 
producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii; 
- sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure 
integritatea acestora; 
- sa permita accesul in obiectiv a cetatenilor numai in timpul programului cu publicul;  
- sa verifice daca obiectivele din postul de paza  sunt asigurate corespunzator; 
- personalul politiei locale opreste si legitimeaza persoanele despre care exista date sau 
indicii ca au savarsit infractiuni ori fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca 
normele interne stabilite prin regulamntele proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa 
prinda si sa prezinte politiei bunurile ori valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor 
fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un proces-
verbal pentru luarea acestor masuri. Procesul-verbal astfel intocmit constituie act de 
sesizare a organelor de urmariere penala; 
- sa instiinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre 
producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului despre masurile luate; 
- in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili ori de 
substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt 
de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea 
evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului; 
- in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a 
bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii si politia; 
- sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a 
valorilor in caz de dezastre; 
- sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unitatii; 
- sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are acces la 
asemenea date si informatii; 
- sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si armamentul 
cu care este dotat; 
- sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume 
astfel de bauturi in timpul serviciului; 
- sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea unitatii 
despre aceasta; 
- sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale, si sa fie 
respectuos in raporturile de serviciu; 
- sa respecte consemnul general si particular al postului. 

In timpul serviciului, personalul de paza este obligat să respecte prevederile art.46 
din Legea 333/2003 republicată. 

Pentru situaţiile în care persoanele au fost depistate în flagrant, se sesizează poliţia 
prin SNUAU 112 şi se întocmeşte procesul verbal de constatare (conform modelului). 
V. MODUL DE ACTIUNE IN DIFERITE SITUATII 

 



1. ATACURI CU MÂNA ÎNARMATĂ: 
A) In cazul unui atac armat cu acţiune directă, fără luare de ostateci: 

 sesizează poliţia prin SNUAU 112, furnizând semnalmentele autorului/autorilor; 

 anunţa conducătorul unităţii; 

 solicită sprijin la dispeceratul de monitorizare a sistemului de alarmare; 

 încearcă rezolvarea formală a cererilor autorilor, pana la sosirea forţelor de 
ordine; 

 în limita posibilităţilor, aplică măsuri de protecţie si/sau evacuare a personalului 
aflat in zonele neafectate şi de limitare a pierderilor; 

 după plecarea autorilor asigură prin încuiere uşa sau poarta de acces; 

 aplică măsuri pentru conservarea urmelor din câmpul infracţional; 

 la sosirea forţelor de ordine informează despre incident şi se conformează 
dispoziţiilor acestora; 

 
B) In cazul unui atac armat cu luare de ostatici: 

Acţiunea agentului se circumscrie priorităţii vieţii şi integrităţii persoanelor, fără să 
determine reacţii violente ale agresorilor. 

 agentul de pază procedează similar pct. A, în condiţiile în care este posibil şi 
fără să-şi pună în pericol viaţa şi integritatea personală sau a ostatecilor; 

 se conformează indicaţiilor autorilor; 
 

2. ATACURI CU ACŢIUNE INDIRECTĂ: 
 
Descoperirea unui colet/geantă părăsite ce pot fi suspecte de a conţine materiale 

explozibile ori primirea unei ameninţări de plasare a unui dispozitiv cu explozibil, se 
procedează astfel: 

 se identifica coletul suspect, delimitează zona fara să atingă/deplaseze bagajul şi  
îndepărtează persoanele din zonă; 

 anunţă beneficiarul/proprietarul clădirii; 

 solicită prin SNUAU 112 intervenţia echipelor poliţiei si a structurilor  specializate 
autorizate (echipe pirotehnice, politie, pompieri, salvare etc.); 

 deconectează/închide instalaţiile de energie electrica, de gaze si apa din clădire; 

 indică pirotehniştilor locul in care se afla coletul suspect, iar in cazul ameninţării 
telefonice prezintă conţinutul mesajului şi acordă sprijin acestora. 

În cazul anunţului telefonic cu plasarea unor dispozitive explozive se reţine şi 
notează mesajul primit cât mai exact posibil şi eventual alte detalii privind accentul, 
intonaţia, sunete ambientale etc. 

 
3. PATRUNDEREA FĂRĂ DREPT IN OBIECTIV SAU FORTAREA ACCESULUI 
IN OBIECTIV 

 
Agentul de pază acţionează astfel: 

  inspectează zona pentru a identifica cauza declanşării alarmei, iar în cazul 
depistării suspecţilor in flagrant, procedează la prinderea acestora; 

  sesizează prin SNUAU 112 poliţia şi apoi telefonic conducătorul 
unităţii/dispeceratul societăţii specializate (unde e cazul); 



  daca persoanele suspecte nu se conformează somaţiei sau devine violent, 
purcede la imobilizare, folosind mijloacele din dotare, conform prevederilor legale. 

  reţine şi inventariază bunurile sau valorile sustrase; 

  delimitează câmpul infracţional, conservă urmele si identifica eventualii martori. 

  Întocmeşte procesul verbal de constatare (conform modelului) si preda făptuitorii 
politiei; 

 
4.INCENDIU 

  

  identifică zona afectata şi încearcă stingerea sau limitarea propagării focului; 

  anunţă prin SNUAU 112 pompierii; 

  anunţă beneficiarul şi dispeceratul firmei de monitorizare/paza; 

  deconectează instalaţiile de energie electrica si gaze din zona;  

  evacuează persoanele din obiectiv si intervine pentru localizarea, limitarea, sau 
stingerea incendiului; 

  restricţionează accesul persoanelor in obiectiv/zona afectată; 
 

5.CALAMITATI NATURALE 
 
In aceasta categorie intra fenomene precum cutremurele de pământ, inundaţiile, 

furtunile, căderile masive de grindina sau de zăpada care provoacă mari daune 
materiale. 

In aceste situaţii agenţii de paza acţionează astfel: 

  anunţă conducătorul unităţii şi acţionează potrivit instrucţiunilor primite; 

  solicită sprijin dispeceratului de monitorizare; 

  deconectează instalaţiile de energie electrica, de apa si gaze din obiectiv puse în 
pericol; 

  evacuează vizitatorii, clienţii si personalul din obiectiv; 

  participa la acţiuni de salvare sau acordare a primului ajutor persoanelor afectate; 

  se adăpostesc intr-un loc care sa le asigure protecţie si sa le permită continuarea 
supravegherii obiectivului; 

  înlătura urmările evenimentului si revenirea obiectivului la starea de normalitate. 
 
6. MANIFESTARI  TURBULENTE IN ZONA OBIECTIVULUI 
 
Desfăşurarea unor asemenea manifestări care afectează activitatea unităţii şi pot 

duce la agresarea vizitatorilor, clienţilor sau a personalului obiectivului, agenţii de paza 
vor acţiona astfel: 

  sesizează SNUAU 112, dacă se comit fapte antisociale care lezează patrimoniul 
unităţii, accesul sau persoanele din unitate; 

  anunţă conducătorul unităţii; 

  supraveghează discret participanţii la manifestare şi controlează accesul în 
unitate; 



  avertizează cetatenii si salariaţii obiectivului sa nu intre in contradicţii care să 
instige manifestanţii;  

 
7. DEFECTIUNI ALE INSTALATIILOR ELECTRICE, TEHNICE, SANITARE SI DE 

PROTECTIE 
 
Acţionează pentru limitarea pierderilor cauzate de defecţiune şi anunţă conducătorul 

unităţii pentru a dispune alte măsuri. 
Supraveghează instalaţiile până la sosirea specialiştilor si intervin in caz de 

necesitate (unde este cazul). 
Pentru defecţiuni ale sistemului de alarmare împotriva efracţiei anunţă conducătorul 

unităţii şi procedează potrivit indicaţiilor primite. 
 

VI. REGULILE DE ACCES, POTRIVIT DISPOZITIILOR CONDUCATORULUI UNITATII 
 

  Este interzis, in afara programului cu publicul, accesul persoanelor straine in 
incinta si in interiorul institutiei, exceptie facand cazurile care impun prezenta uneia sau 
mai multor persoane, situatii despre care conducatorul unitatii trebuie sa fie informat. 

VII. DOCUMENTELE SPECIFICE SERVICIULUI DE PAZA 
 

  Documentele specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază,  anexei nr. 2 
din H.G. nr. 301/2012: 

- registru de procese-verbale de predare-primire a serviciului; 
- registru de control obiectiv; 
Pentru predarea persoanelor suspecte către organul de poliţie se foloseşte modelul 

anexat al procesului verbal de depistare în flagrant a persoanei. (act procedural potrivit 
modificărilor legii pentru aplicarea noilor coduri penale). 

VIII. DISPOZITII FINALE 
 
Planul de paza a fost întocmit in două exemplare si intra in vigoare la data 

comunicării avizului, un exemplar se păstrează la unitatea emitentă, iar celălalt la 
unitatea de poliţie care a eliberat avizul de specialitate. 

 
Presedinte de sedinta 

Pirjol Neculai 
                                                               Contrasemneaza 

           Secretar comuna 
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ROMANIA 

JUDEŢUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL  HELEGIU 

 
HOTARARE 

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

Consiliul Local al Comunei Helegiu intrunit in sedinta ordinara din 29.01.2016; 

Analizând expunerea de motive a primarului nr. 10962/08.12.2015 ,  raportul 
secretarului nr. 10963/08.12.2015 prin care se propune aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii pentru aparatului de specialitate al Primarului comunei Helegiu si 
structurilor subordonate Consiliului local Helegiu precum si  avizele comisiilor de 
specilalitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.746,747 si 748 din 29.01.2016 ;  

In baza art.107 (2) lit. a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioaresi  ale art. III din O.U.G nr. 
63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare; 
- Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. b) şi cele ale art. 45 
alin.(1) şi art.115 alin.(19 lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. - Se aprobă  organigrama  şi  statul de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Helegiu si structurilor subordonate Consiliului local Helegiu, conform 
anexelor nr. 1 şi nr. 2,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Primarul comunei Helegiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotararii. 
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ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
HOTARARE  

privind propunerea Consiliului Local Helegiu privind evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale secretarului comunei  Helegiu, pentru perioada 01.01.2015 – 

31.12.2015   
 

       
      Consiliul Local al Comunei Helegiu,intrunit în şedinţa ordinară din 29.01.2016 
-prevederile Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, privind Statutul 
funcţionarilor publici, prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici 
- Văzând Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.278/13.01.2016 , raportul 
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu local înregistrat sub 
nr.279/13.01.2016,  precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
Helegiu; 

În temeiul prevederilor 36 alin. (9), 45 alin. (1) şi 115 alin. (1) litera „b” din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;  

H O T A R A S T E : 

 
  Art. 1 Se propune primarului comunei Helegiu evaluarea performantelor profesilonale 
individuale ale secretarului comunei Helegiu, conform anexei parte integranta din 
prezenta hotarare. 

    Art. 2 Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacau în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Helegiu 
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ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTĂRÂRE 
privind anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale 

principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi a majorărilor de întârziere aferente 
obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 , inclusiv, 

stinse până la această dată, constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului 
local de către contribuabilii de pe raza administrativ- teritorială a comunei Helegiu. 

 
 

Consiliul Local al comunei Helegiu întrunit în şedinţă ordinari din  data de 
29.01.2016; 

Avand in vedere : expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 
281/13.01.2016, referatul nr. 382/13.01.2916. al biroului financiar contabilitate, taxe si 
impozite, recuperare creante,  privind propunerea de anulare în cotă de 73,3% a 
majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 
2015, inclusiv, şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu 
termene de plată până la 30 septembrie 2015 , inclusiv, stinse până la această dată, 
constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de pe 
raza administrativ-teritorială a comunei Helegiu.; 

Reţinând prevederile art. 12 din OUG nr.44/2015 - privind acordarea unor facilităţi 
fiscale; 

Văzând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu 
nr.752,753 si 754 din 29.01.2016; 

In temeiul artt. 36, art.39 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  (1) Se aprobă anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente 
obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, constând în creanţe 
de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-
teritorială a comunei Helegiu  Prevederile alin.(l) se aplică şi pentru majorările de 
întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale cu termene de plată cuprinse între data de 
1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016, inclusiv; 
(2) Prevederile alin.(l) se aplică şi pentru majorările de întârziere aferente obligaţiilor de 
plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse până Ia 
această dată . 

Art.2. Procedura de acordare a facilităţilor fiscale descrise la art.l se constituie în 
anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aplică de la data adoptării 
prezentei până la data de 30.06.2016. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului financiar 
contabilitate, taxe si impozite, recuperare creante.  
Art.4 Prezenta hotarare se comunica catre : 



- Institutia prefectului judetului Bacau 
- Primarului  comunei Helegiu 
- Biroului Financiar-Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante 
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 ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
          Anexa la HCL n.9 
          din 29.01.2016 

PROCEDURA 
 

de aprobare a facilităţii de anulare în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor 
fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi a majorărilor de întârziere aferente 
obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015 , inclusiv, stinse 

până Ia această dată, constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către 
contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a comunei Helegiu 

 
1. Dispoziţii generale 

(1) Prezenta procedură se aplică tuturor contribuabililor care la data de 30.09.2015 datorează 

majorări de întârziere bugetului local comunei Helegiu pentru neachitarea impozitelor şi taxelor locale 

de natură fiscală, calculate în limita termenului de prescripţie prevăzut de actele normative în vigoare . 

(2) Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ - teritorială a municipiului comunei 

Helegiu şi va fi adoptată prin hotărâre a Consiliului Local. 

2. Obiectivul şi scopul procedurii 

Este determinat de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligaţiilor 

fiscale, maximizarea încasărilor bugetare şi diminuarea arieratelor la bugetul local, precum şi de 

respectare a 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. 

3. Durata aplicării procedurii 

Prezenta procedură se aplică de la data aprobării prezentei hotărâri până la data de 

30.06.2016, anularea operând pentru majorările aferente obligaţiilor principale aflate în sold la 

30.09.2015, a celor cu termene de plată cuprinse între data de 01.10.2015-31.03.2016, şi a 

majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 

septembrie 2015 , inclusiv, şi stinse până 
la această dată. 
* / 

4. Beneficiarii  

Pot beneficia de  de facilitatea  prevăzută în prezenta procedură contribuabilii care depun o notificare 
formuIar  tipizat gratuit pus la dispoziţie de biroul  financiar contabilitate, taxe si impozite, recuperare 
creante,  privind intenţia de a beneficia de prevederile prezentei hotărâri, până Ia 30 iunie 2016, sub 

sancţiunea decăderii, în următoarele condiţii: 
 

(1) sting integral, până la data de 31.03.2016, toate obligaţiile fiscale principale aflate în sold la 

30.09.2015 constând în impozite şi taxe locale, respectiv toate creanţele de natură fiscală, 

inclusiv amenzile contravenţionale; 



(2) sting integral, până la 31.03.2016, pe lângă obligaţiile prevăzute la pct.(l), toate obligaţiile 

principale constând în impozite şi taxe locale, respectiv toate creanţele de natură fiscală inclusiv 

amenzile contravenţionale, cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 

martie 2016, inclusiv ; 

(3 )sting integral, până la termenul de plată prevăzut la art.lll alin.(2) Cod de procedură fiscală, 

toate diferenţele de obligaţii principale şi cota de 26,7% din majorările de întârziere individualizate 

în decizii de impunere emise urmare unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a 

OUG nr.44/2015 şi depun cererea de anulare în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei, 

sub sancţiunea decăderii; 

- sting integral, până la 31.03.2016, toate obligaţiile de plată principale declarate suplimentar 

de contribuabili prin declaraţii rectificative depuse până Ia data de 31.03.2016, inclusiv, prin care 

se corectează obligaţii de plată principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015, 

inclusiv; 

- sting, până Ia data depunerii cererii de anulare (cel târziu la data de 30.06.2016, inclusiv), 

cota majorărilor de întârziere (26,7%) aferentă obligaţiilor principale restante aflate în sold Ia 

30.09.2015 constând în impozite şi taxe locale, respectiv toate creanţele de natură fiscală, 

individualizate prin decizii de amânare la plată emise urmare a notificării făcute de către 

contribuabil; 

- sting, până la data depunerii cererii de anulare (cel târziu Ia data de 30.06.2016, inclusiv), 

cota majorărilor de întârziere (26,7%) aferentă obligaţiilor principale constând în impozite şi taxe 

locale, cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016, inclusiv, 

cu condiţia ca la 30.09.2015 aceştia sa figureze cu obligaţii de plată principale restante; 

- sting, până Ia data de 31 martie 2016, inclusiv, cota majorărilor de întârziere (26, 7%) 

aferentă obligaţiilor de plată principale constând în impozite şi taxe locale cu termene de plată 

până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la această dată; 

- contribuabilul a depus toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii 

cererii de anulare a majorărilor de întârziere; 

- depun cerere pentru a beneficia de anularea cotei de 73,3 % din cuantumul majorărilor, până 

la data de 30.06.2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii; 

5. Modalitatea de implementare a procedurii 

(l)După primirea notificării depuse de către contribuabil, organul fiscal comunică contribuabilului 
cuantumul obligaţiilor de plată exigibile, aflate în sold la data depunerii acesteia, urmând ca 
acesta să emită decizie de amânare la plată a majorărilor de întârziere care pot face obiectul 
anulării, respectiv de suspendare a procedurii de executare silită a acestora, acolo unde este 
cazul. Cererea pentru anularea cotei de 73,3 % din cuantumul majorărilor aferente impozitelor şi 
taxelor locale va fi analizată în termen de 45 zile de la data înregistrării la serviciul de specialitate 
din cadrul biroului financiar contabilitate, taxe si impozite, recuperare creante.  

 

 In urma analizei efectuate, se va întocmi un referat de către serviciul de specialitate, care va fi 

supus spre aprobare Primarului comunei Helegiu, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin 

hotărâre a Consiliului Local.Operarea efectivă a facilităţii acordate se va efectua în baza 

referatului aprobat de către Primarul comunei Helegiu şi a deciziei de calcul a majorărilor de 



întârziere aferente impozitelor şi taxelor datorate bugetului local comunei Helegiu pentru care 

sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta procedură, după care vor fi scăzute din 

evidenţele fiscale, despre acest lucru fiind înştiinţat contribuabilul care a depus cererea. 

(2) Biroul financiar contabilitate, taxe si impozite, recuperare creante. prin serviciile de 

specialitate, verifică: îndeplinirea condiţiei privind achitarea integrală a impozitelor şi 

taxelor locale, amenzilor contravenţionale, a cotei de 26,7 % din majorările de întârziere 

pentru care se solicită anularea, precum şi respectarea oricărei alte prevederi a prezentei 

proceduri. 

(3) Pentru obligaţiile amânate la plată până la 30.06.2016 ca urmare a notificării înregistrată de 

către contribuabil şi pentru care nu a fost depusă cerere de anulare până la 30.06.2016, sau a 

fost depusă cerere şi nu a fost soluţionată favorabil, decizia de amânare la plată nu mai 

produce efecte, instituindu-se procedura legală de calcul a majorărilor de întârziere. 

(4) în cazul în care contribuabilul nu este eligibil raportat la condiţiile prezentei proceduri, serviciul   

de pecialitate ii comunică în scris acest lucru. 
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ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
HOTARARE 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pentru anul 2016 
 

  Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara din 29.01.2016; 
         Avand in vedere:  
-Prevederile Legii nr.  339/2015 – Legea bugetului de stat pe anul 2016 , 
- Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale  cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
- Comunicarile Finantelor Publice Bacau : nr. 3825/28.12.2015  inregistrata la primaria Helegiu sub 
nr. 25/04.01.2016 si nr. 3849/31.12.2015, inregistrata la priamaria comunei Helegiu sub nr. 
156/11.01.2016; 
- Adresa Consiliului Judetean Bacau nr.1130/27.01.2016 inregistrata la primaria comunei Helegiu 
sub nr. 690/28.09.2016; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu 223/12.01.2016 si  Raportul compartimentului 
de specialitate nr. 277/12.01.2016 precum si avizul comisiilor  din cadrul Conslilului local Helegiu 
nr.728,729 si 730 din 29.01.2016; 
In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare :; 

 

HOTARASTE  
 

    
   Art.1 (1)  Se aproba  Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 care va avea la venituri 
suma de 7670,85 mii lei, iar la cheltuieli suma de 8567,85 mii lei, cu un deficit de 897 mii lei . 
         (2) Sectiune de functionare va cuprinde la venituri suma de 5072.85 mii lei, la cheltuieli suma 
de 5072,85 mii lei 
         (3) Sectiunea de dezvoltare va avea la venituri suma de 2598 mii lei, si la cheltuieli suma de 
3495 mii lei, rezultand un deficit de 897 mii lei. 
 Art. 2. Se aproba  utilizarea din excedentul bugetar  la inchiderea exercitiului bugetar al anului 
2015 pentru finantarea sectiunii dezvoltare in anul 2016 in suma de 897, 00 mii lei. 
 Art .3  Se aproba lista de investitii pentru anul 2016  conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare. 
 Art. 4  Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce indeplinire 
prezenta hotarare prin biroul  de specialitate . 
 Art. 5 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutia Prefectului judetului Bacau 
- Primarul comunei Helegiu 

        -    Birou Financiar Contabilitate  Taxe si Impozite , Recuperare Creante 
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ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
 HOTARARE 

privind aprobarea  ‘’Planului de actiuni de interes local’’ ce vor fi desfasurate in 
cursul anului 2016 de catre beneficiarii Legii 416/2001 cu modificarile si completarile 

ulterioare 
 

Consiliul local Helegiu, judetul Bacau  intrunit in sedinta ordinara din 27.01.2015; 
Avand in vedere: 
- Expunera de motive a primarului comunei Helegiu inrgistrat sub nr.r. 124/08.01.2016, 
Raportul  compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 125/08.01.2016  precum si 
rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 755, 756 si 757 
din 29.01.2016 ; 
- Prevederile Legii 276/30.12.2010 prin care s-a modificat si completat Legea 416/2001 
 privind venitul minim garantat  ; 
In conformitate cu prevederile art 36 (6) lit a, punctual 2, art 45 (1) si art 115 (1) lit b din 
 Legea 215/ 2001 –privind administratia publica locala,  republicata , cu modificarile si  
completarile ulterioare 
 

HOTARASTE 
 
 Art. 1 Se aproba ‘’ ‘Planul  de actiuni de interes local’’ ce vor fi desfasurate in cursul 
anului 2016 de catre  beneficiarii Legii 416/2001 ,privind venitul minim garantat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, conform anexei parte integranta din prezenta 
hotarare. 
Art. 2 Prezenta hotarare se comunica catre: 
      -    Institutia prefectului judetului Bacau 

- Primarului comunei Helegiu 
- Compartiment Asistenta Sociala  
- Publica prin afisare 
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ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
             
                                                                                   ANEXA  

la hotararea  nr. 11/29.01.2016 
 

 
PLAN DE ACTIUNI DE INTERES LOCAL 

ce vor fi desfasurate in cursul anului 2016 de beneficiarii legii 416/2001 
 
 

Nr. 
crt
. 

Obiectiv Actiuni si masuri intreprinse Termen de 
realizare 

responsabil 

1. Lucrari de curatare 
manuala a albiilor 
paraurilor de pe raza 
comunei 

Indepartarea vegetatiei specifice 
crescuta in albia paraurilor, 
indepartarea gunoaielor depozitate 
in aceste zone, decolmatare , 
sapaturi manuale 

 
 
 
Permanent 

Viceprimar 
 

2. Lucrari  de curatarea 
resturilor vegetale 
aflate pe marginea 
drumurilor comunale 
si judetene de pe 
raza comunei 
Helegiu 

Curatarea santurilor de scurgere a 
apei rezultatete din ploi si zapezi, 
indepartarea resturilor  vegetale, a 
maracinisurilor, a gunoielor, 
intretinerea acostamentelor 

 
 
 
 
 
 
Permanent 

Enea Ciprian 
 

3. Lucrari de intretinere 
in incinta institutiilor 
publice din comuna 
Helegiu 

Indepartarea resturilor vegetale, a 
gunoiaielor, intretinerea 
acostamentelor, vopsirea si 
repararea gardurilor 

 Enea Ciprian 
 

4. Lucrari de demolare 
a constructiilor 
dezactivate din 
domeniul  si privat al 
comunei Helegiu 

Demolarea propriu-zisa, selectarea 
materialelor rfolosibile si trensferul 
acestora catre  locuri special 
amenajate, pregatirea terenului in 
vederea redarii unei noi destinatii 

Intreventii 
ocazionale 

Viceprimar 

5. Intretinerea in 
sezonul rece a 
drumurilor comunale 
de pe raza comunei 
Helegiu 

Indepartarea zapezii cu mijloace 
mecanice si manuale, imprastierea 
materialelor antiderapante 

Lunile 
 1-3 
10-12 

Viceprimar 

6. Lucrari de intretinere Indeprtarea resturilor vegetale, a permanent Viceprimar 



a centrului civic si a 
zonei centrale  a 
satelor comunei 
Helegiu 

gunoiaelor, intretinerea 
acostamentelor, gardurilor plantare 
de flori si arbusti ornamentali 

7. Lucrari de 
intretinerea azonelor 
adiacente scolilor 

Curatarea santurilor de scurgerea 
apei rezultate din ploi si zapezi, 
indeprtarea resturilor vegetale  , a 
gunaiaielor 

permanent Viceprimar 

8. Intretinere teren spor 
si parc din satul 
Helegiu 

 Taiat iarba,curatat arbustii,  
curatat resturi vegetalesi asigurarea 
transferului avestora in locuri 
speciale, intretinerea gardurilor   

 
 
Permanent  

Viceprimar 

9. Alte activitati de 
interes si utilitate 

publica 

 
Asigurarea depozitatii 
combustibilului solid( lem de foc) 
diverse activitati de intretinere si 
reparatii ocazionate deproducerea 
unor fenomene naturale( ploi 
torentiale, vant puternic, incendii, 
cutremure, inundatii)  

Intreventii 
ocazionale 

Viceprimar 
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HOTARARE  

privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor  tehnico - economici ai 
obiectivului de investitii “Alimentarea cu apa a localitatilor Helegiu, Dragugesti, 

Deleni si Bratila, comuna Helegiu, judetul Bacau” 
 
 
Consiliul local Helegiu intrunit in sedinta ordinara din 29.01.2016; 
Avand in vedere: 
- Prevederile art. 3, art. 8, art. 10 din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare locala, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale art. 13 din Normele Metodologice pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare locala aprobate prin Ordinul viceprim - ministrului, ministrul 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1851/2013, cu modificarile si completarile 
ulterioare  
- Prevederile art. 44, al (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, coroborat 
cu art. 36, al. (4), litera d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 precum si 
ale art. 291 din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal  ; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.  328/13.01.2016, raportul 
compartimentului de specialitate nr. 329/13.01.2016 precum si rapoartele comisiilor de 
specialitate din cadrul consiliului local Helegiu nr. 758, 759 si 760 din 29.01.2016. 
In temeiul art.36(2) lit. b si alin (4) lit.d ,  45(1 )si art 115 (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001, 
privind administratia publica locala , republicata,cu modificarile si compeltarile ulterioare 
 
      HOTARASTE 
 
Art.1 Se aproba valoarea actualizata a  indicatorilor  tehnico - economici ai obiectivului de 
investitii “Alimentarea cu apa a localitatilor Helegiu, Dragugesti, Deleni si Bratila, comuna 
Helegiu, judetul Bacau ‘’dupa cum urmeaza: 
Indicatori tehnici: 
- captare derenuri cu lungimea de 20 - 30 ml astfel: 
▪ sistemul 1 - Q posibil captat = 5,2 l/s, 
▪ sistemul 2 - Q posibil captat = 7,2 l/s, 
▪ sistemul 3 - Q posibil captat = 3,06 l/s, 
- aductiune - 1756 ml, 
- inmagazinare  
▪ Dragugesti - rezervor V = 200 mc, 
▪ Deleni - rezervor V = 200 mc, 

 



▪ Bratila - rezervor V = 200 mc, 
▪ Helegiu - rezervor V = 100 mc, 
- distributie - 33260 ml 
 
Indicatori economici: 
- Valoare totala pentru rest de executat (actualizata) - 2605847 lei, 
          din care -  Constructii si montaj – 2585485 lei 
 
Art.2   Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce 
indeplinire prezenta hotarare prin biroul  de specialitate . 
 Art. 3 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutia Prefectului judetului Bacau 
- Primarul comunei Helegiu 
- Compartiment financiar-contabil 
- Compartiment dezvoltare, achizitii publice, investitii 
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ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

 
HOTARARE  

privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor  tehnico - economici ai 
obiectivului de investitii “„Modernizare drum comunal DC 159, km 0+930 - 3+230, 

comuna Helegiu, judetul Bacau” 
 
 
Consiliul local Helegiu intrunit in sedinta ordinaradin  29.01.2016; 
Avand in vedere: 
- Prevederile art. 3, art. 8, art. 10 din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare locala, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale art. 13 din Normele Metodologice pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare locala aprobate prin Ordinul viceprim - ministrului, ministrul 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1851/2013, cu modificarile si completarile 
ulterioare  
- Prevederile art. 44, al (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, coroborat 
cu art. 36, al. (4), litera d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 precum si 
ale art. 291 din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal  ; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.  330/13.01.2016, raportul 
compartimentului de specialitate nr. 331/13.01.2016 precum si rapoartele comisiilor de 
specialitate din cadrul consiliului local Helegiu nr.761,762 si 763 din 29.01.2016. 
In temeiul art.36(2) lit. b si alin (4) lit.d ,  45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia 
publica locala republicata;cu modificarile si compeltarile ulterioare 
 
      HOTARASTE 
 
Art.1 Se aproba valoarea actualizata a  indicatorilor  tehnico - economici ai obiectivului de 
investitii “„Modernizare drum comunal DC 159, km 0+930 - 3+230, comuna Helegiu, judetul 
Bacau ‘’dupa cum urmeaza: 
- Valoare totala = 3.395.930 lei cu TVA              
 din care 
- Constructii si montaj = 2.880.960 lei cu TVA     
Lungime drum   L = 2300 m, 
Latime carosabil l =  5,5 m, 
Acostamente = 2 x 0,75 m, 
Latime platforma = 7 m,  
Podete dalate la drumuri laterale, Podete tubulare θ = 1000 mm, Podete casetate tip C2, 
Sistem rutier propus - 4 cm BAPC 16; 6 cm BADPC 25, 12 cm piatra sparta, 15 (20) cm 
balast. 



Art.2   Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce 
indeplinire prezenta hotarare prin biroul  de specialitate . 
 Art. 3 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutia Prefectului judetului Bacau 
- Primarul comunei Helegiu 
- Compartiment financiar-contabil 
- Compartiment dezvoltare, achizitii publice, investitii 
- Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 
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