
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Privind incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local 

a domnului Tafalan Florin-Ion                                           
        
Consiliul Local al Comunei Helegiu, judetul Bacu intrunit in sedinta ordinara;  
 Avand in vedere demisia din functia de consilier local a domnului Tafalan Florin-Ion inregistrata sub 
nr.56/07.01.2014  la Primaria Comunei Helegiu;  
       Tinand cont de expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.232/09.01.2014 precum si 
Referatul  intocmit de secretarul comunei Helegiu nr.433/09.01.2014 care se propune a se constata 
încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui  Tafalan Florin-Ion  şi declararea vacană a 
acestui mandat; precum si avizul comisie juridice din cadrul  Consiliului local Helegiu 
nr.838/30.01.2014 ;  
 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, modificata si completata ;  
- 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 cu modificarile si completarile ulterioare 
 

HOTARASTE: 
 

  Art.1: Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local din partea Partidului Natinal 
Liberal a Domnului  Tafalan Florin-Ion   , ca urmare a demisiei .  
  Art.2 : Se declară vacant mandatul consilierului prevăzut la art.1, ca urmare a demisiei 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA 
 Enea Nicu Ciprian 
                                              Contrasemneaza 
                              Secretar comuna 
                 Cons.jur.Mariana Spiridon 
 
Nr.1 
Data: 31.01.2014 
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 Privind validarea   mandatului de consilier local al  domnului Mican Florin, supleant 

ales pe listele Partidului National Liberal 
 

                                           
        Consiliul Local al Comunei Helegiu, judetul Bacu;  
       Examinând raportul comisiei  de validare nr. 5012/10.07.2012 ,  prin care  se propune  validarea  
mandatului de consilier local al do Aliantei Pentru Bacau  
  Avand in vedere : Expunerea de motive aprimarului comunei Helegiu nr.232/09.01.2014 , raportul 
compartimentului de specialitate nr.933/09.01.2014, Procesul verbal de constatare a rezultatului 
alegerilor desfăşurate la 10.06. 2012 in comuna Helgiu,  precum şi adresa Aliantei Pentru Bacau nr. 
193/09.07.2012 inregistrata la primaria comunei Helegiu sub nr. 11345/30.12.2013.  
         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, 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 (1) Validează mandatul de consilier local in cadrul Consiliul local Helegiu,  domnului Mican 
Florin ales ca supleant al Aliantei Pentru Bacau, în cadrul alegerilor locale desfăşurate la 11 iunie 
2012. 
(2) Prin modificarea Hotărârii Consiliului local Helegiu nr. 33/20.06.2012 privind organizarea 
 comisiilor de specialitate, domnul Mican Florin va activa,după depunerea jurământului, in  Comisia 
juridica, pentru administratie publica locala, amenajarea teritoriului, pastrarea linistii publice ,servicii 
publice,  a drepturilor , libertatilor cetatenesti si protectia mediului  
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, domnului Mican Florin 
 
    

 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

Enea Ciprian 
                                                                                                                                Contrasemneaza 

                     Secretar comuna 
                             Mariana Spiridon  

 
Nr.2 
Data: 31.01.2014 
Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi ”pentru’’ , 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri din totalul de 15 
consilieri in functie  din care 14 prezenti la sedinta 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
HOTARARE 

privind completarea art. 2 din HCL Nr.49/11.11.2013, pentru aprobarea contractării unui 
împrumut bancar in valoare de 570 mii lei 

  
Consiliul Local al comunei Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara: 
-In temeiul : 
- Prevederilor art.36, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.b) , ale art. 45 alin. (2), lit.a) si lit b), precum şi ale art. 
115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata,  
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Ordonanta de Urgenta nr. 64/2007 privind datoria publica;  
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările si completările ulterioare;  
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate 
prin trezoreria statului, cu modificările si completările ulterioare;  
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit si adecvarea capitalului;  
- Regulamentul CNVM nr. 6/1999 privind calificarea unor titluri de credit ca valori mobiliare si  
Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare;  
- Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 

-Luand act de expunerea de motive a Primarului comunei, inregistrata sub nr. 217/09.01.2014, de 
raportul Biroului Financiar Contabilitate Taxe si Impozite, Recuperari Creante nr. 218/09.01.2014 , 
precum si rapoartele comisiilor de specilaitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 840/30.01.2014, 
841/30.01.2014 si 842/30.01.2014; 
In temeiul art 39 alin 9 si art 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata 
cu modificarile si completarile ulterioare 

 
                                                         HOTARASTE 
 
    Art. 1. – Art 2  din HCL Nr.49/11.11.2013, pentru aprobarea contractării unui împrumut bancar in 
valoare de 570 mii lei se completeaza  si va avea urmatorul continut 
’’ Creditul contractat va fi garantata cu : 
a) Ipoteca asupra veniturilor proprii ale comunei Helegiu judetul Bacau care  garanteaza  

rambursarea creditului, plata dobanzilor si a comisioaleor aferente la termenele scadente de 
plata cu veniturile proprii pe care le are de incasat. Acestea reprezinta venituri proprii (asa cum 
sunt definite in prezent prin legea nr.273/2006 privind finatele publice locale) aferente bugetului 
local pe perioada de maturitate a imprumutului. Veniturile care se constituie in garantie si care 
sunt incasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor de garantie care se vor aplica cu prioritate 
fata de orice revendicari ale unor terti catre comune Helegiu indiferent daca acesti terti cunosc 
sau nu obligatiile asumate de comuna Helegiu. 

b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de catre comuna Helegiu la Banca 
Comerciala  Carpatica SA 

 
        Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Helegiu 
primarului comunei Helegiu şi prefectului judeţului Bacau , Biroului Financiar- Contabilitate, Taxe si 
Impozite, Recuperari Creante se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea la sediul institutiei si pe 
pagina de internet www.helegiu.ro 
 
 



PRESEDINTE DE SEDINTA 
        Enea Nicu Ciprian 
                                              Contrasemneaza 
                              Secretar comuna 
                 Cons.jur.Mariana Spiridon 
 
 
Nr.3 
Data: 31.01.2014 
Hotărârea a fost aprobată in sedinţa ordinară din data de 31.01.2014, cu 15 voturi PENTRU, din 
numărul de 15 consilieri prezenţi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELGIU 
  

 HOTARARE 
Privind modificarea hotărârii  Consililului local Helegiu nr. 2/11.01.2013 

 
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara; 
Avand in vedre: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr. 419/16.01.2014; 
 - Referatul compartimentului de specialitate nr. 418/16.01.2014 
-Vazand prevederile P.N.D.R. Ghidul Solicitantului pentru Masura 413.322 ‘’Renovarea ,dezvoltarea 
satelor,îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia şi populatia rurală şi punerea în valoare a 
mostenirii rurale’’ pentru accesarea finatarii care se va acorda prin GAL Valea Trotusului; 
- In conformitate cu prevederile H.G. 224/2008 privind stabilira cadrului general de implementare a 
masurilor se cofinatare din Fondul national de dezvoltare Agricole 2007-2013, cu modificarile si 
completarile ultrioare; 
Tinand cont de prevederile Legii finantelor publice locale nr.273/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
În temeiul art.36, alin.(2), lit. b), art.45, alin.(1),art. 62 si art .115(1)din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale, republicată,cu modificarile si completarile ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE 
 

       Art. 1 -Se modifică  art. 1 astfel: 
        “ Art. 1- alin (1) Se aprobă schimbarea destinatiei Scolii Bratila 1 în Centru de recreere; 
               - alin (2) Se aproba instrumentarea Proiectului “Schimbare destinatie scoala Bratila 1 şi 
Înfiintare centru de recreere pentru populatia rurală comuna Helegiu, judetul Bacau”;Schimbarea 
destinatiei acestei scoli este necesara si oportuna deorece contribuie la dezvoltarea comunei 
Helegiu. 
       Art. 2 -Se modifica art. 2 astfel: 
        “Art. 2 Investitia este in valoare totala de 1  142 710 lei /257 454 euro ( din care TVA în valoare 
de 219 382 lei  /49 427 euro din care valoarea eligibilă este în valoare de 425 714 lei/95 914 euro 
care va fi finantata de GAL Valea Trotusului si valoarea neeligibilă este de 716 996 lei/161 540 euro 
va fi finantată din bugetul local al Comunei Helegiu      “ 
     Art. 3 - Se modifica Art 4 astfel:  
       “ Art. 4 Se mandateaza primarul comunei Helegiu, judetul Bacau , d-na Badic  Mihaela ca 
reprezentant legal al comunei  Helegiu in derularea proiectului de investie “ Schimbare destinatie 
Scoala Bratila 1 şi Înfiintare Centru de recreere pentru populatia rurală comuna Helegiu, Judetul 
Bacau” 
    Art. 4 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 

        Enea Nicu Ciprian 
                                              Contrasemneaza 
                              Secretar comuna 
                 Cons.jur.Mariana Spiridon 
 
 
 
 



 
 
 
 
Nr.4 
Data: 31.01.2014 
Hotărârea a fost aprobată in sedinţa ordinară din data de 31.01.2014, cu 15 voturi PENTRU, din 
numărul de 15 consilieri prezenţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

  HOTARARE 
privind utilizarea execedentului anual  al   bugetului local rezultat la incheierea exercitiului 

bugetar pe anul 2013 
 
 

         Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara ; 
Avand in vedere: 

- Prevederile art. 58, alin 1, lit c  din Legea 273/2006 privind finantele publice locale  cu modificarile 
si completarile ulterioare ; 
-Vazand expunerea de motive nr.808/29.01.2014 a primarului comunei Helegiu, raportul 
compartimentului de specialitate nr. 808/29.01.2014 precum  si avizele comisiilor de specitate din 
cadrul Consiliului local Helegiu; 
In temeiul art.36(4) lit. a , art  45(1) si art 115(1),lit a  din Legea nr. 215/2001, privind administratia 
publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTARASTE : 

 
  Art. 1 Se aproba acoperirea definitiva a deficitului bugetar la sectiunea dezvoltare in suma de 
855837,23 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 

        Enea Nicu Ciprian 
                                              Contrasemneaza 
                              Secretar comuna 
                 Cons.jur.Mariana Spiridon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.5 
Data: 31.01.2014 
Hotărârea a fost aprobată in sedinţa ordinară din data de 31.01.2014, cu 15 voturi PENTRU, din 
numărul de 15 consilieri prezenţi 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 
 
 

HOTARARE  
privind propunerea Consiliului Local Helegiu privind evaluarea performanţelor profesionale 
individuale ale Secretarului comunei  Helegiu, pentru perioada 01.01.2013 – 31.12.2013   

 
       
      Consiliul Local al Comunei Helegiu,intrunit în şedinţa ordinară  
         Având în vedere: 
-prevederile Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, privind Statutul funcţionarilor 
publici, prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea 
carierei functionarilor publici 
- Văzând Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.292/13.01.2014 , raportul 
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu local înregistrat sub nr.293/13.01.2014,  
precum şi avizul comisiei pe domenii de  specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu; 

În temeiul prevederilor 36 alin. (9), 45 alin. (1) şi 115 alin. (1) litera „b” din Legea nr. 215/2001, 
republicatã, privind administraţia publică locală, 

 
H O T A R A S T E : 

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

  
   Art. 2 Hotărârea se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacau în vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Helegiu 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA 
 Enea Nicu Ciprian 
                                              Contrasemneaza 
                              Secretar comuna 
                 Cons.jur.Mariana Spiridon 
 
 
Nr.6 
Data: 31.01.2014 
Hotărârea a fost aprobată in sedinţa ordinară din data de 31.01.2014, cu 15 voturi PENTRU, din 
numărul de 15 consilieri prezenţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE  
 Privind aprobarea   efectuarii concediului de odihnă restant, de către primarul şi viceprimarul 

comunei Helegiu, în anul 2014 
 
 

Consiliul local Helelgiu, judetul Bacau , intrunit in sedinta ordinara;  
Avand in vedere : 

- Prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 80 din 28 august 2003, actualizată, aprobată 
prin Legea nr. 578/2003, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale preşedinţilor şi 
vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor; 

- Expunerea de motive a primarului nr.294/13.01.2014 Referatul nr.295/13.01.2014,   intocmit 
de secretarul comunei.; 

- Prevederile art. 47 şi art. 117 lit. „a" din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 
republicată, ulterior modificată şi completată; 

-   Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr. 161/09.01.2012 
 In baza dispoziţiilor art.36 (9) si ale art.45 (1) şi (5) din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice 
locale, republicată, ulterior modificată si completată, 

 
    HOTARASTE 

 
Art.l. Se aprobă efectuarea concediului de odihnă restant, aferent anului 2012 si 2013  în anul 2014, 
de către : 
- Primarul comunei Helegiu  :  Mihaela Badic: 32 zile( 7 zile din 2012 si 25 zile din 2013) 
 - Viceprimarul  comunei Helegiu  : Enea Ciprian:72 zile(  47 zile din 2011 si 2012  si 25 zile din 2013) 
Art.2. Hotărârea va fi comunicată catre : 

- Institutia Prefect- Judetul Bacau 
- Primar 
- Viceprimar 

 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA 
 Enea Nicu Ciprian 
                                              Contrasemneaza 
                              Secretar comuna 
                 Cons.jur.Mariana Spiridon 
Nr.7 
Data: 31.01.2014 
Hotărârea a fost aprobată in sedinţa ordinară din data de 31.01.2014, cu 15 voturi PENTRU, din 
numărul de 15 consilieri prezenţi 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
 HOTARARE 

privind aprobarea  ‘’Planului de actiuni de interes local’’ ce vor fi desfasurate in cursul anului 
2014 de catre beneficiarii Legii 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare 

 
Consiliul local Helegiu intrunit in sedinta ordinara din 31.01.2014; 
Avand in vedere: 
- Expunera de motive a primarului comunei Helegiu nr Nr. 38/06.01.2014, Raportul 
 compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. Nr. 65/07.01.2014 precum si rapoartele comisiilor 
de specialitate din Cadrul Consiliului local Heelgiu nr.854/30.01.2014, 855/30.01.2014 si 
856/30.01.2014; 
- Prevederile Legii 276/30.12.2010 prin care s-a modificat si completat Legea 416/2001 privind venitul minim 
garantat   
- In conformitate cu prevederile art 36 (6) lit a, punctual 2, art 45 (1) si art 155 (1) lit b din Legea 215/ 2001 –
privind administratia publica locala  republicata cu modificarile si completarile ulterioare 
 

HOTARASTE 
 
 Art. 1 Se aproba ‘’ ‘Planul  de actiuni de interes local’’ ce vor fi desfasurate in cursul anului 
2014 de catre  beneficiarii Legii 416/2001 ,privind venitulminim garantata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, conform anexei parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2 Prezenta hotarare se comunica catre: 
      -    Institutia prefectului judetului Bacau 

- Primarului comunei Helegiu 
- Compartiment Asistenta Sociala  

      -    Publica prin afisare 
              
PRESEDINTE DE SEDINTA 
 Enea Nicu Ciprian 
                                              Contrasemneaza 
                              Secretar comuna 
                 Cons.jur.Mariana Spiridon 
Nr.8 
Data: 31.01.2014 
Hotărârea a fost aprobată in sedinţa ordinară din data de 31.01.2014, cu 15 voturi PENTRU, din 
numărul de 15 consilieri prezenţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
             
                                                        ANEXA  

la hotararea  nr.8/31.01.2014 
 

 
PLAN DE ACTIUNI DE INTERES LOCAL 

ce vor fi desfasurate in cursul anului 2014 de beneficiarii legii 416/2001 
 
 

nr. 
crt. 

Obiectiv Actiuni si masuri intreprinse Termen de 
realizare 

responsabil 

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

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

 
 
 

Permanent 

Enea Ciprian 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
Permanent 

Enea Ciprian 
 

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

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

 Enea Ciprian 
 

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

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

Intreventii 
ocazionale 

Enea Ciprian 
 

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

Indepartarea zapezii cu mijloace 
mecanice si manuale, imprastierea 
materialelor antiderapante 

Lunile 
 1-3 
10-12 

Enea Ciprian 
 

6. Lucrari de intretinere a 
centrului civic si a 
zonei centrale  a 
satelor comunei 
Helegiu 

Indeprtarea resturilor vegetale, a 
gunoiaelor, intretinerea acostamentelor, 
gardurilor plantare de flori si arbusti 
ornamentali 

permanent Enea Ciprian 
 

7. Lucrari de intretinerea 
azonelor adiacente 
scolilor 

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

permanent Enea Ciprian 
 

8. Intretinere teren spor si 
parc din satul Helegiu 

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

 
 

Permanent  

Enea Ciprian 
 



gardurilor   
9. Alte activitati de 

interes si utilitate 
publica 

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

Intreventii 
ocazionale 

Enea Ciprian 
 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
 Enea Nicu Ciprian 
                                              Contrasemneaza 
                              Secretar comuna 
                 Cons.jur.Mariana Spiridon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL   HELEGIU 
 

HOTARARE 
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./30.04.2009 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 , 
înregistrată la Primaria comunei Helegiu sub nr. 318/13.01.2014 

 Văzând expunerea de motive nr. 408/18.01.2014 a primarului comunei Helegiu,   raportul 
compartimentului de specialitate nr. 409/18.01.2014, 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 2 500 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 Orasele Comănesi, Dărmănesti- 5000 lei 
- Pentru Orasul l Slănic Moldova- 3000 lei 
- Pentru comune cu o populaţie sub 3000 locuitori – 1 000 lei; 
- Pentru comune cu o populaţie între 3000 şi 5000 locuitori – 2 000 lei; 
 
- Pentru comune cu o populaţie între 5000 şi 10 000 locuitori – 2 500 lei; 
- Pentru comune cu o populaţie peste 10 000 locuitori – 3 500 lei. 

Localităţile de rangul III referite mai sus sunt: Mun. Moinesti si oraşele Buhuşi şi Târgu Ocna. 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la art.2, Asociaţiei de 

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



PRESEDINTE DE SEDINTA 
 Enea Nicu Ciprian 
                                              Contrasemneaza 
                              Secretar comuna 
                 Cons.jur.Mariana Spiridon 
Nr.9 
Data: 31.01.2014 
Hotărârea a fost aprobată in sedinţa ordinară din data de 31.01.2014, cu 15 voturi PENTRU, din 
numărul de 15 consilieri prezenţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pentru anul 2014 

 
  Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara   
         Avand in vedere:  
-Prevederile Legii nr.356/19.12.2014 a bugetului de stat pe anul 2014; 
- Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale  cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
- Comunicarea nr. R73/21.01.2014 a Finantelor Publice Bacau inregistrata la primaria Helegiu 
sub nr. 711/24.01.2014,  precum si comunicarea nr.947/23.01.2014 a Consiliului Judetean 
Bacau,   inregistrata la primaria Helegiu sub nr. 699/24.01.2014; 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu 509/20.01.2014 si  Raportul 
compartimentului de specilitate 773/28.01.2014 precum si avizul comisiilor de specialiate din 
cadrul Conslilului local Helegiu nr.862/30.01.2014, 863/30.01.2014 si 864/30.01.2014; 
In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala 
republicata;cu modificarile si compeltarile ulterioare 

 
HOTARASTE  

 
   Art.1. Se aprobă Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Helegiu pe anul 2014, în 
valoare totală de :5277,43  mii lei din care: 
- 4212,45  mii lei la sectiunea functionare 
- 1065,00 mii lei la sectiunea dezvoltare, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare 
Art. 2. Se aproba  utilizarea din excedentul bugetar  la inchiderea exercitiului bugetar al anului 
2013 pentru finantarea sectiunii dezvoltare in anul 2014 in suma de 600,00 mii lei. 
 Art .3  Se aproba lista de investitii pentru anul 2014  conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotarare. 
 Art. 4  Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce 
indeplinire prezenta hotarare prin biroul  de specialitate . 
 Art. 5 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutia Prefectului judetului Bacau 
- Primarul comunei Helegiu 

       -     Compartiment financiar-contabil 
 
                                                         Presedinte de sedinta, 
                                              Enea Nicu Ciprian                                                             

                                                                             
 

      Contrasemeaza  
secretar comuna 

            Jr. Mariana Spiridon 
 

Nr.10 
Data 31.01.2014 
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  
COMUNA HELEGIU 
PRIMAR 
     HOTARARE 
privind modificarea Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 8/19.02.2011,  prin care s-a aprobat tarifului 
pe care il va percepe Primaria Helegiu de la persoanele fizice si juridice  pentru prestarea activitatilor 
de precolectare, colectare, transport si depozitate deseuri solide  
 
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara; 
Avand in vedere 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.230/09.01.2014;  
- Raportul de specialitate nr. 231/09.01.2014 privind  calculatia  tarifului pe care il va percepe 
Primaria Helegiu de la  juridice  pentru prestarea activitatilor de precolectare, colectare, transport si 
depozitate deseuri solide ; 
- Prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati,actualizata; 
 -  În temeiul prevederilor art.21, lit.”i” din Ordonanta Guvernului nr.87/2001 privind serviciile publice de 
salubrizare a localitatilor, aprobata si modificata prin Legea nr.139/2002, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si al dispozitilor art.65, lit.”c” din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a 
serviciilor publice de salubrizare, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr.433/2004; 

În baza dispozitiilor art.38, alin.(3)si  ale art.46 din Legea administratiei 
publice locale nr.215/2001, 
       HOTARASTE  
 
Art.1 –1)Se aproba ca nivelul tarifului pe care U.A.T comuna Helegiu , prin Serviciul de salubritate,   
il va percepe de la persoanele juridice de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Helegiu, care 
vor incheia în mod individual  contracte pentru prestarea activitatilor de precolectare,colectare, 
transport si depozitare a deseurilor solide, cu exceptia celor toxice,periculoase sau cu regim special, 
sa fie de :30 lei/ luna 
  (2)  Tariful  include taxa pe valoarea adaugata. 
Art.2 – Prezenta hotarâre se comunica  

- Institutiei Prefectului judetului Bacau 
-  Primarului 

      
                                                          Presedinte de sedinta, 
                                              Enea Nicu Ciprian                                                             

                                                                             
      Contrasemeaza  

secretar comuna 
            Jr. Mariana Spiridon 

 
Nr.11 
Data 31.01.2014 
Hotărârea a fost aprobată in sedinţa ordinară din data de 31.01.2014, cu 15 voturi PENTRU, din 
numărul de 15 consilieri prezenţi 
 
 
 
 
 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

                                                            H O T Ă R A R  E 
privind modificarea si completarea Inventarului   bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunei Helegiu, judetul Bacau  
 

Consiliul Local Helegiu, intrunit in sedinta   ordinara din 31.01.2014 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.151/09.01.2014 a primarului comunei Helegiu. 

     - Raportul compartimentului urbanism amenajarea teritoriului, protectia mediului     
       nr.152/09.01.2014 precum si avizele comisiilor de specilitate din cadrul Consiliului local  
       Helelgiu. 

- Prevederile HCL nr. 20/17.12.1999, privind insusirea inventarului bunurilor   care alcatuiesc  
  domeniul public al comunei Helegiu, judetul Bacau 
- Prevederile art.119 - 122 din Legea administraţiei publice locale nr.  215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.3 alin.3  şi art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea   publica şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
     - Prevederile HG nr.548/1999 – pentru aprobarea Normelor tehnice pentru       întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

În temeiul art.45 alin. (1) si art.115(1) lit b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 –Se aproba modificarea si  completarea ’’Inventraului bunurilor care apartin domeniului public 
al comunei Helegiu’ aprobat prin HCL nr.20/17.12.1999, modificat si completat conform anexei nr. 1 
si nr. 2 parte integranta din perzenta hotarare 
 
Art.2 Primarul comunei Helegiu, prin Comartimentele de specialitate , va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
     Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică: 

              -  Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacau 
              - Consiliului Judeţean Bacau –  
              -  Compartimentului contabilitate si compartimentului urbanism  
              -   Se face publică prin afişare 

                                                          Presedinte de sedinta, 
                                              Enea Nicu Ciprian                                                            

                                                                             
      Contrasemeaza  

secretar comuna 
            Jr. Mariana Spiridon 

Nr.12 
Data 31.01.2014 



Hotărârea a fost aprobată in sedinţa ordinară din data de 31.01.2014, cu 15 voturi PENTRU, din 
numărul de 15 consilieri prezenţi 
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