
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

COMUNA HELEGIU 
CONSILIUL LOCAL 

  
HOTARARE 

Privind incetarea mandatului de consilier local a domnului Cristea Gheorghe 
  

Consiliul local al comunei Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinaradin data de 
26.02.2014;  
Avand in vedere:  
-Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.1509/18.02.2014, raportul 
compartimentului de specilaitate nr.1510/18.02.2014, precum si raportul favorabil al comisiei 
juridice nr.1734/25.02.2014;  
- Adresa nr. 12/28.01.2014  a organizatiei Judetene a Partidului Democrat-Liberal inregistrata la 
Primaria Comunei Helegiu sub nr. 1464/18.02.2014 , prin care se informeaza pierderea calitatii 
de membru al Partidului Democrat-Liberal  a dlui Cristea Gheorghe; 
- art.36, alin.1, din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,republicata;  
- art.9, alin.2, lit.a si lit.h^1, art.10 si art.12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, 
modificata si completata ulterior  
- 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 Incetarea de drept a mandatului de consilier local din partea Partidului Dempcrat-Liberal al 
domnului Cristea Gheorghe, ca urmare a pierderii calitatii de membru a partidului pe listele caruia 
a fost ales. Se declara vacant mandatul de consilier. 
Art. 2 Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului Institutiei Prefectului – judetul 
Bacau Primarului comunei Helegiu si domnului Cristea Gheorghe.  
  
 
  

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Enea Nicu Ciprian 

           CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR COMUNA,  

         MARIANA SPIRIDON 
 Nr.13 
 Data : 26.02.2014 
 Adoptata cu 14 voturi ‘’pentru’’ , nici o abtinere, nici un vot impotriva din cei 14 consilieri prezenti 
  
  
  
 
 

 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Stanciu Elena,   supleant ales pe 

listele Partidului Democrat -Liberal 
                                           
        Consiliul Local al Comunei Helegiu, judetul Bacau , intrunit in sedinta ordinara in data 
26.02.2014;  
       Examinând raportul comisiei  de validare  nr. 1802/26.02.2014, prin care  se propune  
validarea  mandatului de consilier local al doamnei Stanciu Elena,   supleant ales pe listele 
Partidului Democrat Liberal  ; 
Avand in vedere Procesu-l verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 10.06. 
2012 in comuna Helegiu,  precum şi adresa Partidului Democrat Liberal  nr. 12/28.01.2014   
inregistrata la Primaria Comunei Helegiu sub nr. 1464/18.02.2014 ;  
         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, 
cu 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 al doamnei 
Stanciu Elena,   supleant ales pe listele Partidului Democrat- Liberal ,ales 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 Stanciu Elena,va activa după depunerea jurământului, in  
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 Stanciu Elena 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Enea Nicu Ciprian 

                                                                                                                             Contrasemneaza 
                  Secretar comuna 

                             Mariana Spiridon 
 
Nr.14 
Data: 26.02.2014 
Adoptata cu 14 voturi ‘’pentru’’ , nici o abtinere, nici un vot impotriva din cei 14 consilieri prezenti 
 

 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCALHELEGIU 
 

HOTARARE 
Privind aprobarea cererilor  de acordare de scutiri fiscale de scutire şi reducere la plata 

impozitului pe clădiri şi terenuri in comuna Helegiu 
 
Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din 26.02.2014; 
Avand in vedere: 

- Un numar de 14 cereri formulate de către persoanele fizice inregistrate la  Primaria 
comunei, prin care se solicta scutiti de la plata taxelor si impozitelor si a penalitatilor 
aferente cu care se inregistrau lafinele anului 2013; 

- Expunera de motive a primarului comunei Helegiu nr. 11359/30.12.2013  precum si 
raportul     intocmit de catre Biroul Financiar Contabilitate Taxe si Impozite  , Recuperari 
Creante nr. 11372/30.12.2013; 

-  Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,Helegiu; 
- In conformitate cu 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 Ordonanta 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscala   
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 14 de cereri  formulate de persoanele fizice  prin care se solicita scutirea  de la 
plata  impozitului pe cladiri şi a impozitului pe teren precum si ai a penalitatilor cu care se 
inregistrau la data de 01.01.2014 ,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. 
 
 
                                                            PRESEDINTE DE SEDINTA 

Enea Nicu Ciprian 
                                                                                                                                Contrasemneaza 

              Secretar comuna 
                                                             Mariana Spiridon  

 
Nr.15 
Data: 26.02.2014 
Adoptata cu 15 voturi ‘’pentru’’ , nici o abtinere, nici un vot impotriva din totalul de 15 consilieri in 
functie din care 15 prezenti la sedinta 
 

 
 
 

http://www.satu-mare.ro/fisiere/2011phFacilitatiFiscaleA1.pdf


 
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
H O T A R A R  E 

privind modificarea si completarea Inventarului   bunurilor apartinand domeniului public al 
comunei Helegiu, judetul Bacau 

 
Consiliul Local Helegiu, intrunit in sedinta   ordinara din data de 26.02.2014; 

Având în vedere:Prevederile art.3 alin.4  şi art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea   
publica şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotararii 
Guvernului nr.548/1999 – pentru aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
Analizand Expunerea de motive nr.800/30.01.2014 a primarului comunei Helegiu, Raportul  
compartimentului urbanism amenajarea teritoriului, protectia mediului    precum si avizele 
comisiilor de specilitate din cadrul  Consiliului local nr. 1739 si 1740 din 25.02.2014. 
In temeiul art. 36 alin 1 , alin 2 lit c alin 5 lit a , art.45 alin 3 si art.115 alin 1 lit b din Legea nr. 
215/2001, privind administratia publica locala,republicata, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 –Se aproba  modificarea inventratului bunurilor apartinand domeniului public al comunei 
Helegiu, judetul Bacau, astfel cum a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Helegiu 
nr.20/17.12.1999, dupa cum urmeaza: 
- la pozitia 1, coloana 2 va avea urmatorul continut  - Drum comunal 159;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - Din  Drumul National 11 ,magazin Helegiu pana la Biserica Helegiu - 
imbracaminte de asfalt (930 ml, latime 4 ~ 5m).In continuare pana la locuitorul Anghel Ion, 
imbracaminte din balast (4070 ml, latime 4 ~ 5m) , Nr. CF 60235;coloana 4 va avea urmatorul 
continut - 2013, 1968; coloana 5 va avea urmatorul continut - 527351,58 / 1127861;coloana 6 va 
avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform Hotararii Consiliului Local 
Helegiu nr. 20/1999 si Domeniul public al comunei Helegiu conform Hotararii Consiliului Local 
Helegiu nr. 12/31.01.2014; 
- la pozitia 2, coloana 2 va avea urmatorul continut - Drum comunal 159 A;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - Din Drumul Comunal 159 Biserica Helegiu până la Km 3 + 443 Deleni, 
îmbrăcăminte din asfalt; L = 3443 ml;  l = 4 ~ 5m In continuare pana la  locuitorul Aron Gh. Ion, 
imbracaminte din balast, L = 1557 ml,  l = 5 ~ 6m, Nr. CF  60236 Suprafata  =  22225 mp;coloana 
4 va avea urmatorul continut - 2013, 1968; coloana 5 va avea urmatorul continut - 5463729,12 / 
324.002;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform HCL 
20/1999 - Domeniul public al comunei Helegiu conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 
12/31.01.2014; 
- la pozitia 3 ,coloana 2 va avea urmatorul continut - Drum comunal 160 A;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - Din Drumul National 11 locuitor Creţu Neculai pana la pod Mocani 1, 
imbracaminmte din asfalt, L = 3500 ml, l =  4 ~ 5m ,In continuare pana la Stanciu Neculai, 
îmbrăcăminte din balast 1.500  ml;  l =  4 ~ 5m, S   =  22500 mp;coloana 4 va avea urmatorul 
continut - 2007, 1968;coloana 5 va avea urmatorul continut - 2.983.742;coloana 6 va avea 
urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform Hotararii Consiliului Local 
Helegiu nr. 20/1999; 
- la pozitia 4, coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa COSTIŞANU;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - Din Drumul National 11de la locuitorul Pistea Constantin pana la loc. 



Costisanu Constantin; L = 450 m; l = 4m, S = 1800 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 
1968;coloana 5 va avea urmatorul continut  - 37677; coloana 6 va avea urmatorul continut - 
Domeniul public al comunei Helegiu conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 20/1999;  
- la pozitia 5,coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa DEALUL BISERICII 1; 
coloana 3 va avea urmatorul continut - Din Drumul National 11 , de la loc. Tudor Stefan pa la loc. 
Tudor Costel, L = 1100 ml, l = 4 ml, S = 4400 mp; coloana 4 va avea urmatorul continut - 
1968;coloana 5 va avea urmatorul continut  - 92092;coloana 6 va avea urmatorul continut - 
Domeniul public al comunei Helegiu conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr.20/1999;  
- la pozitia 6 coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa DEALUL BISERICII 2; 
coloana 3 va avea urmatorul continut - De la Drumul Comunal 159 Biserica Helegiu pana la 
locuitorul Brăila Ion si in continuare pana la Tudor Costel; L = 1200 m; l = 3 ~ 4m, S = 4200 
mp.;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968;coloana 5 va avea urmatorul continut  - 
100470;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform 
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 20/1999;  
- la pozitia 7,coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa CIUNGI; coloana 3 va avea urmatorul 
continut - De la locuitorul  Busuioc Vasile la locuitorul Vasiloaia Neculai; L = 250 m; l = 4m, S = 
1000 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968; coloana 5 va avea urmatorul continut  
- 20.932; coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu 
conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 20/1999;  
- la pozitia 8 ,coloana 2 va avea urmatorul continut - Ulita IRITIC; coloana 3 va avea urmatorul 
continut - De la locuitorul Gherasim Ion pana la loc. Busuioc Ion, L = 350 ml, l = 4 m, S = 1400 
mp; coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968;coloana 5 va avea urmatorul continut  - 
29305; coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform HCL 
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr.20/1999; 
- la pozitia 9,coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa DORIŢA; coloana 3 va avea 
urmatorul continut - De la locuitorul Cristea Gheorghe la locuitorul Capătă Viorel; L = 1100m;  l = 
4m, S - 4400 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968;coloana 5 va avea urmatorul 
continut  - 92.100;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu 
conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 20/1999; 
- la pozitia 10,coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa DEALUL BISERICII;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - De la locuitorul Gavriliu Virgil la locuitorul Rusu Gheorghe; L = 1.000 m;  l = 
4m, S = 4000 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968;coloana 5 va avea urmatorul 
continut  - 83.727; coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu 
conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 11,coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa OBEDEA,coloana 3 va avea urmatorul 
continut - De la locuitorul Roman Constantin la locuitorul  Mican Ion; L = 250m, l = 4m, S = 1000 
mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968; coloana 5 va avea urmatorul continut  - 
20.932;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform 
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 12,coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa MIRICA; coloana 3 va avea 
urmatorul continut - De la locuitorul Minutoiu Ileana la locuitorul Vasiloaia Ştefan, L = 200m, l = 
4m, S = 800 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968;coloana 5 va avea urmatorul 
continut  - 16.745;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu 
conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 13, coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa PRENTU;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - De la locuitorul Prentu Constantin la loc. Ghinet Vasile, L = 800 ml, l = 4 ml, S 
= 3200 mp; coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968; coloana 5 va avea urmatorul continut  
- 14652;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform 
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 14 ,coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa PARAUL NECHITEI; 



coloana 3 va avea urmatorul continut - Din paraul Dragugesti la loc. Anghel Neculai, L = 800 ml, l 
= 4 ml, S = 3200 mp; coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968; coloana 5 va avea urmatorul 
continut  - 14652; coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu 
conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 15, coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa TREMURICI; 
coloana 3 va avea urmatorul continut - De la locuitorul Capătă Catinca la locuitorul Ghineţ Ion; L 
= 200m, l = 4m, S = 800 mp; coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968;coloana 5 va avea 
urmatorul continut  - 16.745;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei 
Helegiu conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 16, coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa PEŞTERA;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - De la locuitorul Vârlan Ion la locuitorul Talpă Rodica ;  L = 850m; l = 4m, S = 
3400 mp; coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968;  coloana 5 va avea urmatorul continut  
- 71.318; coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform 
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 17, coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa GHIDRA; coloana 3 va avea 
urmatorul continut - De la locuitorul Ioniţă Nelu la locuitorul Popa Alecu; L = 200m, l = 4m, S = 
800 mp; coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968; coloana 5 va avea urmatorul continut  - 
13.955; coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform 
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 18- coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa MOVILA; coloana 3 va avea 
urmatorul continut - Din Drumul Comunal 159 A, locuitorul Pirjol Fanica pana la locuitorul 
Dobritoiu Alecu, L = 280 m, l = 4 m, S = 1120 mp; coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968; 
coloana 5 va avea urmatorul continut  - 19537; coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul 
public al comunei Helegiu conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 19 ,coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa BISERICII; coloana 3 va avea 
urmatorul continut - Din  Drumul Comunal 159 A, locuitorul Ioniţă Iancu pana la Pîrjol Andrei; L = 
580 m ; l = 4m,  S = 2320 mp; coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968; coloana 5 va avea 
urmatorul continut  - 40.469; coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei 
Helegiu conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 20, coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa BACIULUI; coloana 3 va avea 
urmatorul continut - Din Drumul Comunal 159A  locuitorul Dascălu Gheorghe pana la Guramba 
Viorel; L = 1000 m,   l = 4 m, S = 4000 mp; coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968;coloana 
5 va avea urmatorul continut  - 69770;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al 
comunei Helegiu conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 21 ,coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa HÎRJANU;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - De la locuitorul Bodea Neculai la locuitorul Ioniţă Ion ; L = 800 m; l = 4 m, S = 
3200 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968;coloana 5 va avea urmatorul continut  - 
55.818;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform 
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010;  
- la pozitia 22 ,coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa SATULUI VODĂ; coloana 3 va avea 
urmatorul continut - Din Drumul Comunal 159 A, locuitorul Pirjol Alexandru pana la Lazar 
Gheorghe, pe la Popa Alecu, in Drum Comunal 159 A locuitorul Coman Gheorghe; L = 1350 m, l 
= 4 m, S = 5400 mp;  coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968; coloana 5 va avea urmatorul 
continut  - 94189; coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu 
conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 23,coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa OICILOR; coloana 3 va avea 
urmatorul continut - Din Drumul Comunal 159 A, locuitorul Marcu Neculai pana in paraul Barcaci, 
inapoi pe la loc. Ungureanu Gheoghe, pana in Drumul Comunal 159 A, la fantana lui 
Gheorghean, L = 950 m, l = 4 m , S = 3800 mp; coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968; 
coloana 5 va avea urmatorul continut  - 66281; coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul 
public al comunei Helegiu conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 



- la pozitia 24,coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa CIORTEA DE SUS;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - Din Drumul National 11, pe la Dulham pana sus la Releu, locuitorul Orheanu 
Vasile inapoi pana la Ardeleanu Gheoghe, pe Lutarie si Chetris in Drumul National 11, L = 3800 
m, l = 4 m, S = 15200 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968;coloana 5 va avea 
urmatorul continut  - 318250;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei 
Helegiu conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 25 ,coloana 2 va avea urmatorul continut - Ulita CIORTEA DE JOS;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - Din Drumul Comunal 160, locuitorul Momanu Ion pana la locuitorul Papancea 
Vasile, L = 650 m,  l = 4 m, S = 2600 mp; coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968; coloana 
5 va avea urmatorul continut  - 45351;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al 
comunei Helegiu conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 26,coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa MUNTENI;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - Din Drumul Comunal 160, locuitorul Poenaru Liviu la locuitorul Manea 
Gheorghe, pe la podul metalic la loc. Simion Gheorghe; L = 1550 m; l = 4 m, S = 6200 
mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968; coloana 5 va avea urmatorul continut  - 
129813;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform 
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 27,coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa CEIR I;coloana 3 va avea urmatorul 
continut - Din Drumul Comunal 160, locuitorul Drug Cezar pana la locuitorul Oprea Gheorghe; L = 
550 m; l = 4 m; S = 2200 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1990;coloana 5 va avea 
urmatorul continut  - 46.051;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei 
Helegiu conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 28, coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa CREŢEŞTILOR,coloana 3 va avea 
urmatorul continut - De la locuitorul Cucer Vasile la locuitorul Bulăiasa Neculai; L = 600 m; l = 4 
m, S = 2400 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968;coloana 5 va avea urmatorul 
continut  - 50.236; coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu 
conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 29, coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa CĂMIN CULTURAL;coloana 3 va 
avea urmatorul continut - Din Drumul Comunal 160 de la Căminul cultural pana la locuitorul Drug 
Neculai; L = 350 m; l = 4 m, S = 1400 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968;coloana 5 
va avea urmatorul continut  - 29.305;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al 
comunei Helegiu conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 30, coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa ANGHEL;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - Din Drumul Comunal 160, locuitorul Anghel Viorel la islazul comunal, pe 
parau pana la loc. Baltaru Neculai; L = 850 m, l = 4 m, S = 3400 mp;coloana 4 va avea urmatorul 
continut - 1968;coloana 5 va avea urmatorul continut  - 71188;coloana 6 va avea urmatorul 
continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 
42/2010; 
- la pozitia 31, coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa RĂUŢĂ;coloana 3 va avea urmatorul 
continut - Din Drumul Comunal 160 de la Biserică pana la locuitorul Folea Gheorghe; L = 250m; l 
= 4m; S = 1000 mp; coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968; 
coloana 5 va avea urmatorul continut  - 20.932;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul 
public al comunei Helegiu conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 32, coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa DRUGEŞTILOR;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - De la locuitorul Cristea Dănuţ la locuitorul Coman Elena; L = 600m; l = 4m; S 
= 2400 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968;coloana 5 va avea urmatorul continut  - 
50.236; coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu 
conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 33, coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa CENACILOR;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - Din Drumul Comunal 160, locuitorul Costea Emiliana pana la Borta 
Gheorghe; L = 900 m; l = 4 m; S = 3600 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968;coloana 



5 va avea urmatorul continut  - 75357;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al 
comunei Helegiu conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 34, coloana 2 va avea urmatorul continut - Ulita PARAUL VRÎNCENILOR; 
coloana 3 va avea urmatorul continut - De la locuitorul Vasîi Maria pana la locuitorul Răuţă 
Dumitru; L = 800 m; l = 4 m; S = 3200 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968; coloana 
5 va avea urmatorul continut  - 66.982;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al 
comunei Helegiu conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 35, coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa NENCILOR;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - Din Drumul Comunal 160, locuitorul Hanganu Neculai pana la locuitorul 
Tanase Vasile; L = 500 m; l = 4 m; S = 2000 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 
1968;coloana 5 va avea urmatorul continut  - 41.864;coloana 6 va avea urmatorul continut - 
Domeniul public al comunei Helegiu conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 36,coloana 2 va avea urmatorul continut - Uliţa PÎRÎUL MÎRCII;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - De la locuitorul Chiriluş Mariana pana la loc.  Ungureanu Gheorghe; L = 800 
m; l = 4 m; S = 3200 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1968;coloana 5 va avea 
urmatorul continut  - 66984;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei 
Helegiu conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 37,coloana 2 va avea urmatorul continut - Podul PÂNZARULUI;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - În localitatea Drăgugeşti, pe Drumul Comunal 159 ,L = 17 m; l = 4 m ; S = 68 
mp; coloana 4 va avea urmatorul continut - 1971;coloana 5 va avea urmatorul continut  - 
227.283;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform 
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr.42/2010; 
- la pozitia 38, coloana 2 va avea urmatorul continut -  Pod Deleni; coloana 3 va avea 
urmatorul continut - pe Drumul Comunal 159 A, Km 0 + 125,  L = 25 m; l = 8 m S = 200 
mp ;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1975;coloana 5 va avea urmatorul continut  - 
399416;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform 
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 39, coloana 2 va avea urmatorul continut -  Pod peste Tazlău; coloana 3 va avea 
urmatorul continut - În localitatea Brătila pe Drum Comunal 160, Km 0 + 350 m, L = 90 m ;  l = 8 
m; S = 7200 mp; coloana 4 va avea urmatorul continut - 1980;coloana 5 va avea urmatorul 
continut  - 1.437.900; coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu 
conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 40, coloana 2 va avea urmatorul continut -  Pod MUNTENI;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - În localitatea Brătila, din Drumul Comunal 160, L = 21 m; l = 7,8 m, S = 163.8 
mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 2010;coloana 5 va avea urmatorul continut  - 
431.550;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform 
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 41, coloana 2 va avea urmatorul continut -  Pod MOCAN 1;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - În localitatea Brătila, pe Drumul Comunal 160, L = 5 m; l = 5 m, S = 25 
mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 2010;coloana 5 va avea urmatorul continut  - 
136.805;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform 
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 42 ,coloana 2 va avea urmatorul continut -  Pod MOCANI 2;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - În localitatea Brătila din Drum Comunal 160; L = 12 m; l = 5 m; S = 60 
mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 2010; coloana 5 va avea urmatorul continut  - 
308.592;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform 
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 44, coloana 2 va avea urmatorul continut -  Clădirea Primăriei Comunei 
Helegiu;coloana 3 va avea urmatorul continut - În localitatea Helegiu, construită din cărămidă, 
acoperiş din tablă S + P + 1 cu o suprafaţă de 630 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 



2007; coloana 5 va avea urmatorul continut  - 2.048.441;coloana 6 va avea urmatorul continut - 
Domeniul public al comunei Helegiu conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 45,coloana 2 va avea urmatorul continut -  Fost sediu primărie Brătila,coloana 3 va 
avea urmatorul continut - În localitatea Brătila în suprafaţă de 130 mp cu pereţi din cărămidă şi 
acoperiş din azbociment; coloana 4 va avea urmatorul continut - 1947;coloana 5 va avea 
urmatorul continut  - 56.460;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei 
Helegiu conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 46 ,coloana 2 va avea urmatorul continut -  Beci beton; coloana 3 va avea urmatorul 
continut - In localitatea Bratila, fost sediu primarie Bratila, S = 65 mp, structura beton + piatra de 
rau;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1947; coloana 5 va avea urmatorul continut  - 
3000;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform  
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 47,coloana 2 va avea urmatorul continut -  Staţii de autobuz; coloana 3 va avea 
urmatorul continut - În localitatea Helegiu 2 buc., în Drăgugeşti 1 buc., în Deleni 1buc., în Brătila 2 
buc.,coloana 4 va avea urmatorul continut - 1996;coloana 5 va avea urmatorul continut  - 
30072;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform 
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 48, coloana 2 va avea urmatorul continut -  Cămin cultural Helegiu;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - În localitatea Helegiu cu pereţi din cărămidă şi acoperiş din tablă în suprafaţă 
de 304 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1960; coloana 5 va avea urmatorul continut  
- 330158;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform 
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 49 ,coloana 2 va avea urmatorul continut -  Cămin cultural Brătila;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - În localitatea Brătila cu pereţi din cărămidă şi acoperiş de azbociment în 
suprafaţă de 352 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1900;coloana 5 va avea urmatorul 
continut  - 95737;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu 
conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 51, coloana 2 va avea urmatorul continut -  Şcoala generală Helegiu;coloana 3 va 
avea urmatorul continut - În localitatea Helegiu cu pereţi din cărămidă şi acoperiş din tablă, 
clădire cu P+1 cuprinde săli de clasă, holuri, cancelarie, bibliotecă cu o suprafaţă de 753,66 
mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1979;coloana 5 va avea urmatorul continut  - 
1.738.512;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform 
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 52 ,coloana 2 va avea urmatorul continut -  Muzeul din curtea şcolii Helegiu;coloana 3 
va avea urmatorul continut - În localitatea Helegiu construit din paiantă, acoperiş din dranita în 
suprafaţă de 56,50mp; coloana 4 va avea urmatorul continut - 2006;coloana 5 va avea urmatorul 
continut  - 65907; coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu 
conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 53 ,coloana 2 va avea urmatorul continut -  Şcoala generală Deleni,coloana 3 va avea 
urmatorul continut - În localitatea Deleni cu pereţi din cărămidă acoperiş din carton ondulina; 
clădire cu P şi cuprinde săli de clasă, holuri, cancelarie, bibliotecă cu o suprafaţă de 437 mp; 
coloana 4 va avea urmatorul continut - 1962;coloana 5 va avea urmatorul continut  - 711.904; 
coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform Hotararii 
Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 54,coloana 2 va avea urmatorul continut -  Dispensar medical Deleni;coloana 3 va 
avea urmatorul continut - În localitatea Deleni cu pereţi din bolţari, cu acoperiş din tablă în 
suprafaţă de 116 mp; coloana 4 va avea urmatorul continut - 2001;coloana 5 va avea urmatorul 
continut  - 152.227;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu 
conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 55,coloana 2 va avea urmatorul continut -  Clădire şcoala Brătila 1;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - În localitatea Brătila cu perţi din cărămidă şi acoperiş din ţiglă în suprafaţă de 



485 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1962;coloana 5 va avea urmatorul continut  - 
265.880;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform 
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 56,coloana 2 va avea urmatorul continut -  Clădire şcoală Brătila 2;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - În localitatea Brătila  cu pereţi din cărămidă şi acoperiş din tablă lindab cu o 
suprafaţă 526 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1962;coloana 5 va avea urmatorul 
continut  - 1.134.349;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu 
conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 57,coloana 2 va avea urmatorul continut -  Atelier şcoală Brătila 1;coloana 3 va avea 
urmatorul continut - În localitatea Brătila cu pereţi din cărămidă şi acoperiş din tablă în suprafaţă 
de 140 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1962;coloana 5 va avea urmatorul continut  - 
191.873;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu conform 
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 58,coloana 2 va avea urmatorul continut -  Şcoala generală Brătila 3;coloana 3 va 
avea urmatorul continut - În localitatea Brătila cu pereţi din cărămidă şi acoperiş din ţiglă în 
suprafaţă de 252 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1962;coloana 5 va avea urmatorul 
continut  - 271.724;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu 
conform Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 42/2010; 
- la pozitia 59,coloana 2 va avea urmatorul continut -  Clădire şcoală Drăgugeşti 1;coloana 3 va 
avea urmatorul continut - În localitatea Drăgugeşti cu pereţi din cărămidă şi acoperiş din tablă în 
suprafaţă de 592 mp;coloana 4 va avea urmatorul continut - 1962;coloana 5 va avea urmatorul 
continut  - 1.117.090;coloana 6 va avea urmatorul continut - Domeniul public al comunei Helegiu 
conform HCL 42/2010; 
Art. 2 Se abroga pozitiile 43, 50 din inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei 
Helegiu, judetul Bacau , aprobat  prin Hotararea Consiliului Local Helegiu nr.20/17.12.1999. 
Art.3 Se completeaza inventratul bunurilor apartinand domeniului public al comunei Helegiu, 
judetul Bacau, astfel cum a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Helegiu 
nr.20/17.12.1999, cu pozitiile 60-199,  conform anexei parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 4 Prezenta Hotaare va fi comunicata 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 
Enea Nicu Ciprian 

                                                                                                             Contrasemneaza 
                                     Secretarul comunei 
                                                                                                                 Mariana Spiridon 

 
 
 
 
Nr.16 
Data: 26.02.2014 
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 
 
 

 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
 HOTARARE 

privind aprobarea la plata a sumei de 6425 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli 
transport  personal didactic  pentru  luna decembrie 2013 si transport  personal didactic si 

auxiliar ianuarie 2014 
 

Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din data de 26.02.2014; 
Avand in vedere: 
-Prevederile art.105 din Legea  1/2011- Legea Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile 
ultrioare . 
- Intructiunile nr. 2 /17.02.2011 -ale Ministrului Educatiei , Cerecetarii, Tineretului si Sportului- 
privind decontarea navetei cadrelor didactice; 
-Hotararea  Consiliului de Administratie a Scolii cu clasele I-VIII Helegiu nr.   1/17.012014 si 
2/21.02.2014 prin  care aproba drepturile banesti  aferente personalului didactic si auxiliar 
reprezentand cheltuieli de deplasare  pentru  luna decembrie 2013 si ianuarie 2014; 
- Vazand Expunerea de motivea rpimarului comunei Helegiu nr. 1625/20.02.2014 , Raportul 
compartimentului de specialitate nr.  1653/24.02.2014 , precum si   avizele comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 1745, 1746, 1747 din 25.02.2014; 
In conformitate cu prevederile art. 36, alin 6,  lit a , pct 1  art 45 alin 1 din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala,  republicata cu modificarile si completarile ulterioare  

 
HOTARASTE 

 
Art. 1 Se aproba plata  sumei de 6425 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli transport  
personal didactic pentru luna decembrie 2013 si cheltuieli deplasare pentru persoanal didactic si  
auxiliar pentru  luna ianuarie 2014. 
Art. 2 Primarul comunei Helegiu, va duce la indeplinire prevederile 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, 
Recuperare Creante, Scola cu clasele I-VIII Helegiu; 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Enea  Nicu Ciprian 

                                                                                                                                Contrasemneaza 
                     Secretar comuna 

                              Mariana Spiridon  
 
 
 
Nr.17 
Data: 26.02.2014 
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 
 
 

 



 
 
 
 

R O M A N I A 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Privind  reactualizarea  Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenţă  al  Comunei_ 

HELEGIU,  judeţul Bacău 
 
 Consiliul local Helegiu, judetul  Bacău, intrunit in sedinta ordinara: 
 Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.1249/13.02.2013 , raportul 
compartimentului de specialitate nr.1255/13.02.2014 precum si rapoartele comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.1741, 1742 si 1743 din 25.02.2014; 
Vazand: 
- prevederile - art. 10, lit. „b” din Legea Nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civila (Publicata in 
Monitorul Oficial Nr. 1.094/24.11.2004);  
-art. 5, al.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr.88/30.08.2001 (Publicata in 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 in Monitorul Oficial 
Nr. 447/07.06.2002); 
-art. 5 din O.M..I.R.A.. Nr. 195/20.04.2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind 
structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenta (Publicat in 
Monitorul Oficial Nr. 288/02.05.2007)., 
 -art.13,  litera “d”si art. 14, lit „i” din Legea 307/12.07.2006, privind apărarea împotriva incendiilor 
(Publicata in Monitorul Oficial Nr. 633/21.07.2006), ale art. 6, lit. “c” din O.M.A.I. 
Nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor, 
(Publicat in Monitorul Oficial Nr. 216/29.03.2007). 
             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 reactualizare Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Categoria I-a, în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu, judetul Bacău  conform anexei 1 
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  COJOCARU ION 
  - 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  BADIC ALECU 

               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, 

                                              Enea Nicu Ciprian                                                             
                                                                             

       Contrasemeaza  
secretar comuna 

            Jr. Mariana Spiridon 
 
 

 
 
Nr.18 
Data 26.02.2014 
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 
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