
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

 HOTARARE 
Nr.51  din 30.09.2016 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local al comunei  Helegiu 
 
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara  din 30.09.2016; 
Avand in vedere: 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Helegiu nr.44 din 27.09.2012 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei  Helegiu 

-  Luând act de Expunerea de motive înregistrată sub nr. 6763 din 22.09.2016, înaintată 
de primarul commune Helegiu şi Raportul de specialitate al secretarului comunei  
Helegiu înregistrată sub nr. 6763 din 22.09.2016 precum si rapoartele comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu inregistrate sub nr.7972, 7973 si 7974 
din 30.09.2016; 

În temeiul prevederilor art.35 alin.(1), art.36 alin.(9), art. 41, 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 Doamna   consilier  Bulaiasa Elena se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al 
comunei Helegiu, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna septembrie 2016 
. Art.2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate 
.  

 
Presedinte de sedinta 

Bulaiasa Elena 
                                                               Contrasemneaza  

           Secretar comuna 
                                                                                   Mariana Spiridon 

 
 
 
 
 
 
Adoptata cu 14 voturi  pentru nici un vot impotriva, nici o abtinere din totalul de 15 consilieri din care 14 prezenti la 
sedinta 
 
 

 

 



ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

 HOTARARE 
NR. 52 din  30.03. 2016 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al aparatului de specialitate al Primarului comunei Helegiu 

 
Consiliul Local al comunei Helegiu, judeţul Bacauintrunit in sedinta ordinara din 30.09.2016; 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu, în calitate de iniţiator al proiectului de 
hotărâre, înregistrată sub nr. Nr. 6440/29.08.2016 prin care propune Consiliului Local al 
comunei Helegiu aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Helegiu.; 
-Raportul de specialitate  întocmit de secretarul comun ei Helegiu  înregistrat sub nr. Nr. 
6481/29.08.2016;   
-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu inregistrate sub nr. 
7975,7976 si 7977 din 30.09.2016; 
-Prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 40 din Legea  nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 7/2004, privind Codul de conduită a functionarilor publici, republicată ; 
- Structura organizatorică a instituţiei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Helegiu;    
- Vazand  Rapoartele de avizare ale următoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului 
Local al comunei Helegiu  
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 40 din Legea  nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
În baza prevederile Legii nr. 7/2004, privind Codul de conduită a functionarilor publici, 
republicată ; 
     
În temeiul 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 aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Helegiu, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2  Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare va fi adus la cunoştinţă sub 
semnătură funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Helegiu. 



Art. 3 Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Helegiu  nr. 19/26.04.2012, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Helegiu. 
Art. 4 Prezenta hotarare se vacomunica catre : 
-Instituţiei Prefectului judeţului Bacau 
-Primarului comunei Helegiu; 
-Compartimentelor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Helegiu; 
-Pe site-ul institutiei ; 
. 

 
Presedinte de sedinta 

Bulaiasa Elena 
                                                               Contrasemneaza  

           Secretar comuna 
                                                                                   Mariana Spiridon 

 
 
 
 
 
 
Adoptata cu 14 voturi  pentru nici un vot impotriva, nici o abtinere din totalul de 15 consilieri din care 14 prezenti la 
sedinta 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 
 

HOTARARE 
Nr.53 din 30.09.2016 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunai Helegiu, pentru anul 2017 

 
 
Consiliul local al comunei Helegiu, judetul Bacau,intrunit in sedinta ordinara din 30.09.2016; 
  Avand In vedere: 
 -Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu inregistrat sub nr. 6825/29.08.2016 ,  
raportul de specialitatea inregistrat sub nr. nr. 6826/29.08.2016 ,  întocmit de secretarul 
comunei Helegiu prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, 
pentru anul 2017 precum si rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
Helegiu inregistrate sub nr. 7978,7979 si 7980 din 30.09.2016.; 
- In conformitate cu prevederile art. 23 alin 2 lit b, alin. 3 si alin. 4 din Legea nr.188/1999, 
republicataă, privind Statutul funcţionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare şi  ale art 6, alin 1 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici nr.7660/2006, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice; 
În temeiul art.36 alin.2 lit.a , alin.3 lit.b, art.45 alin.1,şi art.115, alin.1 lit.b din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;; 
 

HOTARASTE 
 
Art.1. Se aproba Planul de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2017, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotarare. 
Art.2. Primarul Comunei Helegiu, prin aparatul de specialitate va  aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotarari 
.Art.3. Prezenta hotarire se comunică catre : 

- ANFP Bucureşti  
-  Instituţia Prefectului Judetului Bacau 
-  Primarul comunei 

 
Presedinte de sedinta 

Bulaiasa Elena 
                                                               Contrasemneaza  

           Secretar comuna 
                                                                                   Mariana Spiridon 

 
 
 
Adoptata cu 14 voturi  pentru nici un vot impotriva, nici o abtinere din totalul de 15 consilieri din care 14 prezenti la 
sedinta 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
NR. 54  din 30.09.2016 

privind includerea in domeniul public al comunei Helegiu , judetul Bacau ,  
a zonei de protectie aferenta DC 159 pe raza satului Helegiu si Dragugesti 

 
Consiliul Local al comunei Helegiu,judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din 
30.09.2016  
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. nr. Nr. 7603/20.09.2016 
, raportul Compartimentului Tehnic, Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protectia 
Mediului nr. 7604/20.09.2016 precum si rapoartele comisiilor de specialiate din 
cadrul Consiliului Local Helegiu  inregistrate sub nr. 7981, 7982 si 7983 din 
30.09.2016. 
   -    Dispozitia primarului nr.249/12.08.2016 pentru constituirea comisiei  pentru 
intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei 
Helegiu; 
        - 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     ;  
- Prevederile Hotararii Guvernului nr.548/1999 – pentru aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
In baza art. 554, art. 858-863 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 
   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 includerea in domeiul public al comunei Helegiu , a zonei de 
protectie aferenta DC 159 pe raza satului Helegiu si Dragugesti,conform anexei 1 
parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2. Pentru imobilele  care face obiectul prezentei hotarari nu au fost 
inregistrate cereri  de retrocedare formulate in baza Legii nr. 247/2005 privind 
reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu 



modificarile ulterioare, si totodata ca acestea nu sunt grevate de sarcini si nu 
fac  obiectul  unor litigii. 
Art. 3 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 
Bulaiasa Elena 

                                                               Contrasemneaza  
           Secretar comuna 

                                                                                   Mariana Spiridon 
 
Adoptata cu 14 voturi  pentru nici un vot impotriva, nici o abtinere din tota;ul de 
15 consilieri din care 14 prezenti la sedinta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA  
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Nr.55 din 30.09.2016 

      privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 
 
Consiliul local al comunei Helegiu,judetul Bacau  intrunit in sedinta ordinara din 
30.09.2016; 
Avand in vedere: 
- O.G. nr.14/2016- privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016; 
 - Adresa nr.2124/26.08.2016 emisa de AJFP Bacau  inregistrata la primartia 
Helegiu sub nr.7129/07.09.2016  ; 
- Adresa nr 14022/31.08.2016 emisa de  Consiliului Judetean Bacau inregistrata 
la primaria comunei Helegiu sub nr.7100/06.09.2016; 
-Prevederile art. 19 din Legea 273/2006 privind finatele publice locale cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile Legii nr.  339/2015 – Legea bugetului de stat pe anul 2016; 
-Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu inregistrata sub 
nr.7142/08.09.2016 ,  
Raportul Biroului Financiar- Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante 
inregistrat sub nr.7143/08.09.2016  precum si rapoartele comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local Helegiuinregistrate sunb nr. 7984,7985 si 
7986 din 30.09.2016; 
-In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) si art.115, alin(1) lit b din Legea nr. 215/2001, 
privind administratia publica locala republicatacu modificarile si completarile 
ulterioare 

HOTARASTE: 
 
Art 1 Se aproba rectificarea bugetului local al Comunei Helegiu cu suma de 
157,5 mii lei , astfel  bugetul va cuprinde: 
    La venituri 
 Cap 11.02.02 –Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate 150 mii lei 
Cap 43.02.30 – Subventii de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care 
beneficiaza copii   cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de 
masa 7,5 mii lei 
   La cheltuieli 
         Cap 65.02 – Invatamant – titlu 10 salarii suma de 150 mii lei 



         Cap 65.02 – Invatamant – titlu 57 asistenta sociala suma 7,5 mii lei 
   Art 2 Bugetul va cuprinde la venituri suma de 8291,26 mii lei  si la cheltuieli 
suma de 9425,26 mii lei cu un deficit de 1134 mii lei 
 Art 3 Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va 
duce la indeplinire prezenta hotarare prin biroul de specialitate. 
Art 4 Pezenta hotarare se comunica: 
-Institutia Prefectului judetului Bacau 
-Primarului Comunei Helegiu 
- Biroului Financiar- Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante 

 
 

Presedinte de sedinta 
Bulaiasa Elena 

                                                               Contrasemneaza  
           Secretar comuna 

                                                                                                                        Mariana Spiridon 
 
 
 
 
Adoptata cu 14 voturi  pentru nici un vot impotriva, nici o abtinere din totalul de 15 consilieri din care 14 prezenti la 
sedinta 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA 



JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
HOTARARE 

Nr. 56 din 30.09.2016 
privind numirea reprezentantilor Consiliului local al comunei Helegiu ca membri în 

Consiliului de Administratie al Şcolii Gimnaziale Helegiu 
 
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din 30.09.3016;; 
Avand in vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu inregistrata sub nr.  
7038 /05.09.2016, raportul de specialitate nr. 7039/05.09.2016 intocmit de secretarul comunei; 

- Prevederile art.96, alin. 2 din Legea nr. 1/20 11 a educatiei nationale, actualizata; 
prevederile art. 87 si 88 din Legea nr. 161/2003, actualizata, privind unele masuri pentru 
asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de 
afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei; 
- Prevederile art.3, art. 5, alin.2, lit.a coroborate cu prevederile art. 7, alin. 1, 1it.b din Ordinul 
Ministerului Educatiei Nationale nr.46 19/22.09.20 14 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare si functionare a consiliului de administratie din unitätile de invätämånt preuniversitar, 
modificat prin Ordinul nr.4621 /23.07.20 15 al Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice; 
- Solicitarea Şcolii Gimnaziale Helegiu nr.2221/01.09.2016 înregistrată la Primaria Helegiu cu 
numărul 6975/01.09.2016; 
-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu inregistrate sub nr. 
7987,7988 si 7989  din 30.09.2016 
În temeiul art.36 alin.6 1it.a punct 1 ,art. 39 alin. 1, art.45 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit.b din Legea 
nr.215/ 200 1 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE 
 

 Art. 1 Se aprobă desemnarea  doamnei consilier  Macovei Mihaela  si doamnei  
consilier Bulaiasa Elena, reprezantanti al Consiliului Local  Helegiu  în Consiliul de 
Administratie al Şcolii Gimnaziale Helegiu. 
 Art. 2 Prezenta hotarare se comunica catre :-Institutia Prefectului –judetul Bacau- 
Primarul comunei Helegiu, Scolii Gimnaziale Helegiu, persoanelor nominalizate. 
 

Presedinte de sedinta 
Bulaiasa Elena 

                                                               Contrasemneaza  
           Secretar comuna 

                                                                                   Mariana Spiridon 
 
 
 
 
Adoptata cu 14 voturi  pentru, , nici un vot impotriva,, nici o abtinere ,din totalul de 15 consilieri din care 14 
prezenti la sedinta 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Nr. 57din 30.09.2016 

prvind implementarea proiectului  “Modernizare drumuri de interes local, 
comuna Helegiu, judetul Bacau” 

 
Consiliul Local al Comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara in 30.09.2016; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- Art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
- art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- Art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 
      -   Art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
      -   Art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
     - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
     - Ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
   - In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Luând act de: 

- Expunerea de motive prezentata de către primarul comunei Helegiu, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat cu nr. 7805/26.09.2016, prin care se susţine necesitatea şi 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. 7806/26.09.2016, prin care se motivează, în drept şi în fapt,  
necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivităţii; 

- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu inregistrate sub 
nr. 7996,7997 si 7998  din 30.09.2016 

- Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor 
publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică/notă de fundamentare 
a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.58/30.09.2016  privind  aprobarea 
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii  “Modernizare drumuri de 
interes local, comuna Helegiu, judetul Bacau” 

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit "b", alin. (4), lit d) si art.115, alin. (1), lit. "b" din 
Legea nr. 21512001a administratiei publice locale,republicata; 
     HOTARASTE: 
 



Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului “Modernizare drumuri de interes local, comuna 
Helegiu, judetul Bacau”, denumit în continuare Proiectul. 
Art. 2. - Se constată şi susţine necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al Proiectului. 
Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare 
a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - 
P.N.D.R., potrivit legii. 
Art. 4. - Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului. 
Art. 5. - Operatorii economici, instituţiile sociale şi de interes public deserviţi de Proiect, 
precum şi caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 6. -  Comuna Helegiu se angajează să asigure contribuţia proprie aferentă Proiectului. 
Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate şi de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. 
Art. 8. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Helegiu. 
Art. 9.  - Prin prezenta se abroga HCL nr. 39/27.10.2015 
Art. 10. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei şi prefectului judeţului Bacau şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www helegiu.ro.  
 

Presedinte de sedinta 
Bulaiasa Elena 

                                                               Contrasemneaza  
           Secretar comuna 

                                                                                   Mariana Spiridon 
 
 
 
 
 
 
Adoptata cu 14 voturi  pentru, , nici un vot impotriva,, nici o abtinere ,din totalul de 15 consilieri din care 14 
prezenti la sedinta 
 

 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Nr.58 din 30.09.2016 

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai proiectului 
“Modernizare drumuri de interes local, comuna Helegiu, judetul Bacau” 

 
Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din 30.09.2016; 
Avand in vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu inregistrata sub nr.  7807/26.09.2016  
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii  “Modernizare 
drumuri de interes local, comuna Helegiu, judetul Bacau”,  Programul de Dezvoltare Rurală 
2014-2020 în cadrul Submasurii 7.2 - Investitii în crearea şi modernizarea infrastructurii de 
baza la scara mica; 
- Referatul întocmit de compartimentul Dezvoltare, Investitii. Achizitii Publice  cu nr. 
7808/26.09.2016, precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate inregistreate 
sub nr.7996,7997,7998 din 30.09.2016 ; 
- Devizul general intocmit de SC RUTIER CONEX XXI SRL ; 
- Tinand cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale; 
    În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2), litera ,,b,, şi alin. (4) litera ,,d”, art. 45 şi ale 
art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE 
    Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru proiectul „Modernizare drumuri de  
interes local,comuna Helegiu, judetul Bacau” “,după cum urmeaza: 
Valoare totala = 5483144 lei cu TVA                    1237731  euro cu TVA 
      Din care  
Constructii si montaj = 4818730 lei cu TVA      1087752 euro cu TVA 
(Curs euro = 4.4300 la data de 22.10.2015 ) 
Lungime drum L =  4669 m    
Latime medie carosabil = 5 m 
Art. 2. Prin prezenta hotarare se abroga HCL nr. 38/27.10.2015 
 Art. 3  Prezenta hotarare se comunica : 
         - Institutiei Prefectului judetului Bacau; Primarului comunei Helegiu 
                                                    

 Presedinte de sedinta 
Bulaiasa Elena 

                                                               Contrasemneaza  
           Secretar comuna 

                                                                                   Mariana Spiridon 
 
 
Adoptata cu 14 voturi  ‘’pentru’’,din totalul de 15 consilieri din care 14 prezenti la sedinta 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Nr. 59 din 30.09.2016 

privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 
pentru comuna Helegiu 

 
Consiliul Local al comunei Helegiu întrunit în şedinţa ordinară din 30.09.2016; 
  In conformitate cu art. 4 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor şi art. 6 şi art. 7 din Ordinul nr. 132/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a 
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor; 
 Vazand expunerea de motive  nr. 7177/09.09.2016   primarului comunei Helegiu,  
raportul compartimentului de specialitate nr. 7178/09.09.2016   si avizele comisiilor de 
specialiate din cadrul consiliului local Helegiu  inregistrate sub nr.7990,7991 si 7992 din 
30.09.2016. 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 8, 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; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. – Se aprobă  Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Helegiu, 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2 Cu data a prezentai isi inceteza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Local Helegiu nr. 
38/30.09.2014. 
Art. 3 Prezenta se comunica Institutiei Prefectului Judetului Bacau, Inspectoratului pentru 
Situatii de Urgenta Bacau, Primarului Comunei Helegiu 
 

Presedinte de sedinta 
Bulaiasa Elena 

                                                               Contrasemneaza  
           Secretar comuna 

                                                                                   Mariana Spiridon 
 
 
Adoptata cu 14 voturi  ‘’pentru’’,din totalul de 15 consilieri din care 14 prezenti la sedinta 

 
 

 


