ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Privind reorganizarea, organigrama, numărul de personal si dotarea Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenţă al Comunei_ HELEGIU, judeţul Bacău
Consiliul local Helegiu, judetul Bacău, intrunit in sedinta ordinara:
Având în vedere: prevederile art. 10, lit. „b” din Legea Nr. 481/08.11.2004 privind
protecţia civilă (Publicată în Monitorul Oficial Nr. 1.094/24.11.2004); ale art. 5, al.(1) din
Ordonanţa Guvernului României nr.88/30.08.2001 (Publicată în Monitorul Oficial Nr.
544/01.09.2001), aprobată prin Legea nr. 363/07.06.2002 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă (Publicata în
Monitorul Oficial Nr. 447/07.06.2002); a art. 1 din O.M.A.I. Nr. 718/30.06.2005 pentru
aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă (Publicat în Monitorul Oficial Nr. 636/20.07.2005);
art. 12, al.(1), litera “b”si art. 29, din Ordonanţa Guvernului României Nr. 60/1997 privind
apărarea împotriva incendiilor (Publicata in Monitorul Oficial Nr. 225/30.09.1997),
modificata si aprobata prin Legea Nr. 212/1997 (Publicata in Monitorul Oficial Nr.
366/18.12.1997), modificata si completata prin O.G. Nr. 114/2000 (Publicata in Monitorul
Oficial Nr. 425/01.09.2000); ale art. 19, lit. “a” din O.M.A.I. Nr.138/26.09.2001 pentru
aprobarea Dispoziţiilor Generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva
incendiilor – D.G. P.S.I. – 005, (Publicat in Monitorul Oficial Nr. 606/26.09.2001).
- Vazand Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.
Nr.2647/05.04.2013 si avizele comisilor de specialiate din cadrul Consiliului Local
Helegiu.
In temeiul art. 36, alin 6, lit.a pct 8 si art 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTARSTE
Art.1 – Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă,
Categoria I-a, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu, judetul
Bacău conform anexelor 1 si 2 parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei Helegiu, judeţul Bacău
este condus de 1 (unu) Sef Serviciu, profesionist în domeniu.
Art.3 – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei Helegiu, judeţul Bacău
este încadrat cu un număr de 33 persoane, din care 1 (unu) angajat şi 32 voluntari, după
următoarea structura:
A.) Sef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenta, domnul VLAD CATALIN ION
(profesionist in domeniu).
B.) Compartiment pentru prevenire, cu un număr de 16 specialişti pentru
prevenire, stabiliţi astfel:
– pentru instituţiile publice, un specialist;
– pentru 200 de gospodarii, un specialist;
Seful Compartimentului pentru prevenire: D-l ILIE DANIEL
Specialişti pentru prevenire:
- D-l POPA ALECU
- D-l ENEA MARIAN
- D-l ENIA IOAN

- D-l CHECHERITA VALENTIN
- D-l RADU NECULAI
- D-l ENEA NECULAI
- D-l LAZAR ION
- D-l BUSUIOC GHEORGHE
- D-l MOCANU NECULAI
- D-l POPA NICOLAE-GABRIEL
- D-l GHINET NECULAI
- D-l MICAN FLORIN
- D-l POTARNICHE GHEORGHE
- D-l PETRE FLORIN
- D-l ILIE N. EMANUEL
C.) – 1 (una) Formatie de interventie,( BULAIASA COSTEL sef formatie),
cu un numar de 16 persoane, din care 16 voluntari, constituita in vederea limitarii si
inlaturarii urmarilor situatiilor de urgenta pe intreg teritoriul de competenta si este
compusa din:
C.1.) Echipe specializate, formate astfel:
C.1.1.) 1 (una) echipa pentru interventie in caz de incendiu,in comuna
Helegiu
Seful echipei de interventie in caz de incendiu D-l BODEA CONSTANTIN
- Servant (salvator) D-l COMAN CONSTANTIN
- Servant (salvator) D-l DOBRITOIU NECULAI
- Servant (salvator) D-l BUSUIOC DANIEL
- Servant (salvator) D-l SIMION DAN
C.1.2.) 1 (una) echipa specializata in domeniul instiintare-alarmare,
comuna Helegiu,
Seful echipei de instiintare-alarmare (electromecanic): D-l CAPATA ION
- D-l POPA VASILE – clopotar
Helegiu
- D-l ISTUDOR SANDEL
- D-l GURAMBA IONEL
- D-l RUSU ION
- D-l HARJANU ADRIAN
C.1.3.) 1 (una) echipa specializata in domeniul sanitar, comuna Helegiu,
Seful echipei de salvare in domeniul sanitar (asistent medical)
BULAIASA ELENA
Salvator BADIC GHEORGHE
C.1.4.) 1 (una) echipa specializata in domeniul evacuare
Seful echipei in domeniul evacuare
ROMAN CONSTANTIN
Salvator POPA NECULAI
Dotarea echipei specializate pentru interventie in caz de incendiu pentru pichetul mobil,
astfel:
1 (una) motopompa
1 (unu) panou (pichet) de incendiu;
10 (zece) maturoaie cu coada;
4 (patru) tarnacoape;
2 (doua) cangi cu coada;
4 (patru) topoare;
- 10 (zece) lopeti;
- 10 (zece) galeti;
4 (patru) furci;

-

10 (zece) sape;
4 (patru) stingatoare;
1 (unu) mijloc mobil de transport ( remorca)

Presedinte de sedinta
Contrasemneaza
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Data 26.04.2013
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi ”pentru’’ , o voturi impotriva, o voturi abtineri din
totalul de 15 consilieri in functie si 15 prezenti la sedinta

ROMANIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Uregnta al comunei Helegiu, Jud.Bacau
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara;
Având în vedere :
- Ordonanţa Guvernului României nr.88/2001 aprobată prin Legea nr.
363/07.06.2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare pentru situaţii de urgenţă.
- Ordinul Nr. 718 din30.06. 2005 al Ministrului Adminstraţiei şi Internelor pentru
aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea seviciilor
voluntare pectru situaţii de urgenţă.
- Legea nr. 195 din 20.04.2001 – Legea voluntariatului.
- Legea Nr. 629/19.11.2002 privind aprobarea O.G.58/22.08.2002 pentru
modificarea si completarea
-In conformitate cu prevederile articolului 12 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului României nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă, modificată şi completată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005 şi a Hotărârii
Guvernului României nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă
- Cu respectarea, art. 12, al.(1), litera “b”si art. 29, din Ordonanţa Guvernului
României Nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor , modificata si aprobata prin
Legea Nr. 212/1997 , modificata si completata prin Ordonanţa Guvernului României Nr.
114/2000, art. 19, lit. “a” , şi O.M.A.I. Nr.138/26.09.2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor
Generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor – D.G. P.S.I. –
005.
- Vazand Raportul compartimentului de specialitate nr. Nr. 3114/23.04.2013 si avizele
comisiilor de specialitate din cadrul condiliului local Helegiu
În temeiul art.36 alin 6, lit a, pct 8 şi art.45 alin1 din Legea 215/2001 a administraţiei
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTARASTE
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Uregnta al comunei Helegiu, Jud.Bacau conform
anexelor1-4 parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Cu data a prezentai isi inceteza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Local Helegiu
nr. 40/16.09.2010.
Art. 3 Prezenta se comunica Institutiei Prefectului Judetului Bacau, Inspectoratului
pentru Situatii de Urgenta Bacau, Primarului Comunei Helegiu;
Presedinte de sedinta
Bulaiasa Elena
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor
pentru comuna Helegiu
Consiliul Local al comunei Helegiu întrunit în şedinţa ordinară;
Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. NR.2577/02.04.2013 prin
care se propune
aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a riscurilor pentru comuna Helegiu;
În 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 Structuriicadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;
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 actualizarea Planului 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. 38/10.07.2012
Art. 3 Prezenta se comunica Institutiei Prefectului Judetului Bacau, Inspectoratului
pentru Situatii de Urgenta Bacau, Primarului Comunei Helegiu
Presedinte de sedinta
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Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi ”pentru’’ , o voturi impotriva, o voturi abtineri din totalul de
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCALHELEGIU
HOTARARE
Privind aprobarea cererii doamnei Anghel Floarea prin care se solicita scutirea de la
plata impozitului pe cladiri şi a impozitului pe teren precum si ai a penalitatilor cu care
se inregistra domnul Bucur Stefan la finele anului 2012
Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere:
- Prevederile art. 286, art. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile
si completarile ulterioare si a art. 125, alin.2 lit.d) si e) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscala , republicata si modificata, HG 1050/2004
privind aprobarea normelor motodologice de aplicare a O.G..92/2003 privind Codul de
procedura fiscala
Vazand: Cererea nr. 1913/14.03.2014 prin care domana Anghel Floarea solicita
scutirea de la plata impozitului pe cladiri si impozitului pe terenuri si a penalitatilor
aferente cu care se inregistra la finele anului 2012 domnul Bucur Stefan, intrucat se afla
in imposibilitatea de a-si mai achita taxele si impozitele fiind decedat cu mostenitori
minori.
- Raportul de specialitate nr. 693 / 29.01.2013 intocmit de catre Biroul Financiar
Contabilitate Taxe si Impozite , Recuperari Creante precum si avizele comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local, Helegiu;
În temeiul prevederilor art. 36 , alin. (2) , lit. b) , alin. (4) lit. c) și al prevederilor art. 45
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata si actualizata,
HOTARASTE
Art.1 Se aproba cererea doamnei Anghel Floarea prin care se solicita scutirea de la
plata impozitului pe cladiri şi a impozitului pe teren precum si ai a penalitatilor cu care
se inregistra domnul Bucur Stefan la finele anului 2012 ,conform Anexa nr. 1 ,parte
integranta la prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Biroul Financiar
Contabilitate Taxe si Impozite , Recuperari Creante din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Helegiu .
Art.3. Prezenta hotarare se comunică solicitantilor de facilitati fiscale, Biroul Financiar
Contabilitate Taxe si Impozite, Recuperari Creante , Primarului comunei Helegiu si
Institutiei Prefectului judetului Bacau.
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimonial Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara - ADIB Bacau
Consiliul Local al comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara ;
- In baza prevederilor OG 26/2000 cu privire la asociatiii si fundatii, cu modificarile si
completarile ulterioare , ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, ale
Legii 273/2006 privind finantele publice locale, ale Hotararii Consiliului local Helegiu
nr.50/ 16.11.2007 privind aprobarea participarii Comunei Helegiu, judetul Bacau in
calitate de membru fondator la infiintarea Asociatiie de dezvoltare Intrecomunitara
Bacau precum si ale Statutului ‘’Asociatiie de dezvoltare Intrecomunitara Bacau’’.
Vazand raportul compartimentului de specialitate nr. 2752/10.04.2013 si avizele
comisilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu ;
In temeiul art 36 alin 6, lit.a ,pct.14 si art 45 alin 1 din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulteriare
HOTARASTE
Art. 1 Se aproba
cotizatia anuala la patrimoniul ‘’Asociatia de dezvoltare
Intrecomunitara Bacau’’ , in cuantum de 500 lei.
Art. 2 Se mandateaza domnul Dascalu Vasile, avand calitatea de reprezentant al unitatii
administrativ teritoriale in Adunarea generala a Asociatiei de dezvoltare Intrcomunitara,
sa voteze in conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta Hotarare, precum si dupa
cum urmeaza :
- Pentru judetul Bacau – 200 000 lei
- Pentru localitatile de rangul I- Mun. Bacau – 200 000lei
- Pentru localitatile de rangul III- cuprinse in Proiectul ‘’Extinderea si modrnizarea
sistemelor de apa si apa uzata in judetul Bacau’’ 15000 lei
- Pentru comune – 500 lei
Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata persoanei nominalizate la art.2, Asiciatie de
dezvoltare Intercomunitara Bacau, Prefectului judetului Bacau si va fi adusa la
cunostinta publica, in conditiile legii
Presedinte de sedinta
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Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi ”pentru’’ , 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri din
totalul de 15 consilieri in functie din care 15 prezenti la sedinta

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 ordiara;;
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 comunie Helegiu nr.17./30.04.2099 privind aprobarea participării comunie
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 103/05.04.2013, înregistrată la Primaria comunei Helegiu sub nr.
2699/09.04.2013;
Văzând raportul compartimentului de specialitate nr. 2751/10.04.2013, precum
şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Helegiu;
In temeiul art 36 alin 6, lit.a pct.14 si art 45(1) 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 lei:
Art.2. Se mandatează dl./d-na Cristea Gheorghe, 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 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;
în Adunarea Generală a Asociaţiei.
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
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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

Consiliul Local al Comunei Helegiu intrunit in sedinta ordinara ;
Avand in vedere Adresa Institutiei Prefectului judetului Bacau nr. 7432/04.01.2013
inregistrata la primaria comunei Helegiu sub nr. 228/11.01.2013 prin care se stabileste numarul
maxim de posturi stabilite conform OUG 63/2010;
Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 508/23.01.2013 prin care
se propune aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatului de
specialitate al Primarului comunei Helegiu;
Având în vedere Avizul A.N.F.P. nr. 9676/2013
Văzand avizele comisiilor de specilalitate din cadrul Consiliului local Helegiu;
În baza prevederilor art 107 din Legea nr. 188/1999,
privind Statutul
functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 privind finantele
publice locale ,precum si pentru stabilirea unor masuri financiare ,
- Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. b) şi cele ale art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă organigrama şi a statul de funcţii ale aparatului de
specialitate al primarului comunei 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.
Presedinte de sedinta
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