ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELGIU
HOTARARE
Privind modificarea hotărârii consililului local Helegiu nr. 41/15.12.2011
Prin care sau stabilit taxele si impozitele pentru anul 2012
Consiliul local Helegiu, intrunit in sedinta ordinara;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr.1080 /08.02.2012;
- Referatul compartimentului de specialitate nr. 1079/08.02.2012;
- Prevederile titlului IX, capitolul 8,art.287, art.288, alin.(2), art.292, alin.(3) şi art. 286,
alin. (1)-(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificat şi completat ;
- Prevederile titlului IX , punctele 222,223,224, 290^1 din Hotararea Guvernului nr.
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 50/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr.44/2004;
În temeiul art.36, alin. (4), lit. c), art. 45 , alin.(2), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), şi art. 49
din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art.1- Se aproba modificarea alin . (2) din capitolul I ‘’ IMPOZITUL SI TAXA PE
CLADIRI’’ din Hotaarrea Consiliului Local Helegiu nr. 41/15.12.2011 prin care s-au
stabilit taxele si impozitele pentru anul 2012 dupa cum urmeaza:
In cazul persoanelor juridice cota de ipozitare este de
a) 1,5 % din valoarea de inventar a cladirii respective;
b) 10% pentru cladirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anterior anului fiscal
de referintă
c) 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului
fiscal de referintă.
Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei
Helegiu prin aparatul de specialitate.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Bacău, primarului
comunei Helegiu şi se aduce la cunoştinţa publicului prin grija secretarului comunei
Helegiu.
Presedinte de sedinta
Contrasemenaza
Cristea Ion
secretarul comunei
Cons.jr. Mariana Spiridon

Nr. 8
Data 29.02.2012
Adoptata cu 15 voturi’’pentru’’, nici o abtinere, nici un vot impotriva.

ROMANAI
JUDETULBACAU
CONSILIUL LOCALHELEGIU
HOTARARE
Privind aprobarea cererilor de acordare de scutire de la plata impozitului pe
clădiri şi terenuri precum si a penalitatilor cu care
se inregistrau la finele anului 2011
Consiliul Local al comunei Helegiu,judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara ;
- Avand in vedere cererile formulate de către persoanele fizice inregistrate la Biroul
Financiar Contabilitate Taxe si Impozite din cadrul Primăriei comunei Helgiu, precum si
de Referatul de specialitate cu numarul de inregistrare 1079/08.02.2012 intocmit de
catre Biroul Financiar Contabilitate Taxe si Impozite , de Expunerea de Motive a
Primarului comunie Helegiu inregistrata sub nr.938/31.01.2012 si de Rapoartele
comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
- In conformitate cu prevederile art. 286, art. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
În temeiul prevederilor art. 27 si art. 36 , alin. (2) , lit. b) , alin. (4) lit. c) și al prevederilor
art. 45 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata si
actualizata,
HOTARASTE
Art.1 Se aproba cererile formulate de persoanele fizice de scutire de la plata impozitului
pe cladiri şi a impozitului pe teren precum si ai a penalitatilor cu care se inregistrau la
finele anului 2011 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 Locale din cadrul Primariei Helegiu .
Art.4. Prezenta hotarare se comunică solicitantilor de facilitati fiscale, Biroul Financiar
Contabilitate Taxe si Impozite , Primarului comunei Helegiu si Institutiei Prefectului
judetului Bacau.

Presedinte de sedinta
Cristea Ion

Contrasemneaza
Secretar comuna
Spiridon Mariana

Nr.9
Data 29.02.2012
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere

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/ 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 Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.1258/17.02.2012 si
raportul compartimentului de specialitate nr. 1460/28.02.20122650/28.03.2011
In temeiul art 45(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata
cu modificarile si completarile ulteriare
HOTARASTE
Art. 1 Se aproba
cotizatia anuala la patrimoniul ‘’Asociatiie de dezvoltare
Intrecomunitara Bacau’’ , in cuantum de 500 lei.
Art. 2 Se mandateaza domnul Simion Adrian, 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
Cristea Ion

Contrasemenaza
secretarul comunei
Cons.jr. Mariana Spiridon

Nr. 10
Data 29.02.2012
Adoptata cu 15 voturi’’pentru’’, nici o abtinere, nici un vot impotriva.

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind aprobarea la plata a sumei de 4664 ei reprezentand contravaloarea
cheltuielilor de deplasare ale personalului didactic pentru luna decembrie 2011 si
ianuarie 2012
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedere:

-prevederile art.104 din Legea 108/2007 care modifica si completeaza Legea
128/1997 privind Statututul personalului didactic, decontarea sau plata
echivalenta a costurilor de transposort se va efectua de catre autoritatile
administratiei publice locale.
- Intructiunile nr. 2 /17.02.2011 -ale Ministrului Educatiei , Cerecetarii, Tineretului
si Sportului- privind decontarea navetei cadrelor didactice;
-Hotararile Consiliului de Administratie a Scolii cu calsele I-VIII Helegiu nr.
1/24.01.2012 si nr. 2/22.02.2012 prin care aproba drepturile banesti aferente
personalului didactic reprezentand cheltuieli de deplasare luna decembrie 2011
si ianuarie 2012
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu inregistrata cu nr.1257/17.02.2012
precum si raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.1458/25.02.2012
In conformitate cu prevederile art. 36, pct 19 lit a, art 45 si art.115(1) lit b din Legea
215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE
Art. 1 Se aproba plata a sumei de 4664 lei reprezentand contravaloarea cheltuielilor de
transport ale personalului didactic pentru luna decembrie 2011 si ianuarie 2012.
Art. 2 Primarul comunei Helegiu, va duce la indeplinire prevderile prezentei hotarari prin
compartimentele de specialitate .
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica catre :
Institutia Prefectului –judetul Bacau
Primarul comunei Helegiu
Compartimentului finaciar –contabilitate, taxe si impozite
Presedinte de sedinta
Cristea Ion

Contrasemneaza
secretar comuna
Cons. Jr. Mariana Spiridon

Nr.11
Data :29.02.2012
Hotararea afost adoptata cu 15 voturi’’pentru’’, nici un vot impotriva, nici o abtinere

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind utilizarea execedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea
exercitiului bugetar pe anul 2011

Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere:
- Prevederile art. 58 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare ;
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.1249/17.02.2012 si
raportul compartimentului de specialitate nr.1459/28.02.2012 si 1460/28.02,2012
precum si avizul comisiilor de specitate din cadrul Conslilului local Helegiu;
In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) si art 115(1) lit b din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala republicatacu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE :
Art. 1 Se aproba utilizarea sumei de 73.60 mii lei din execedentul anual al bugetului
local rezultat a incheierea exercitiului bugetar pe anul 2010 ,la sectiunea dezvoltare
astfel:
- pentru obiectivul deinvestitii - ’’Modernizare drumuri comunale’’ in suma de 30.00 mii lei
- pentru obiectivul de investitii ‘’canalizare si statie de epurare’’ – in suma de 30.00 mii lei
- pentru obiectivul de investitie ‘’infiintare gradinita’’ – in suma de 6.00 mii lei
- Pentru constructii autorizatii:
- obiectivul deinvestitii - ’’Modernizare drumuri comunale’’ in suma de 4.00 mii lei
- obiectivul de investitii ‘’canalizare si statie de epurare’’ – in suma de 3.00 mii lei
- obiectivul de investitie ‘’infiintare gradinita’’ – in suma de 0.60 mii lei
Art. 2 Bugetul rectificat va cuprinde la sectiunea de dezvoltare suma de 793.60 miii lei
Art. 2 Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce
indeplinire prezenta hotarare prin compartmental de specialitate .
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului judetului Bacau
- Primarul comunei Helegiu
- Compartiment financiar-contabil
Presedinte de sedinta
Cristea Ion

Nr.12
Data:29.02.2012

Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jr Mariana Spiridon

