ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013

Consiliul Local al comunei Helegiu,judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedere:
- Comunicarea nr. R1316/29.05.2013 a Directiei Finantelor Publice Bacau;
- Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.
2081/2013 – privind lista de obiectivelor de investitii cu prioritate ridicata ce
se finalizeaza in anul 2013
- Prevederile art 19 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.4436/17.06.06.2013 si
raportul compartimentului de specialitate nr.4548/25.06.2013 si 4568/26.06.2013 si
avizele comisiilor de specitate din cadrul Conslilului local Helegiu nr.
4615/27.06.2013,4620/27.06.2012 si4625/27.06.2013;
In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala republicata;
HOTARASTE :
Art. 1 Se aproba virarea din trimestrul IV in trimestrul II a sumei de 6 mii lei, sume
defalcate din TVA pentru cheltulieli de personal sectiunea invatamant.
Art. 2 Se aproba repartizarea sumei sumei de 350 mii lei reperezentand subventii privind
Programul de Dezvoltare Locala, Subprogramul Modernizarea Satului Romanesc pentru
obiectivul de investitie ‘’ Alimentare cu apa a localitatilor Helegiu, Dragugesti, Deleni si
Bratila’’
Art.3 Bugetul rectificat va cuprinde la venituri suma de 8267,01 mii lei iar la partea de
cheltuieli suma de 9067.01 mii lei cu un deficit de 800,00 mii leii.
Art. 4 Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce
indeplinire prezenta hotarare prin compartmental de specialitate .
Art. 5 Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului judetului Bacau
- Primarul comunei Helegiu
- Compartiment financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA
Bulaiasa Elena

Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jur.Mariana Spiridon
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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

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind primirea comunei Buhoci, judetul Bacau in calitate de membri la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB si modificarea Actului
Constitutiv si a Statului acesteia
Consiliul local al comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere prevederile:
Cererea nr. 1708/16.05.2013 a comunei Buhoci, inregistrata la primaria
comunei Helegiu sub nr. 3778/21.05.2013 ;
Expunerea de motive a Primarului Comunei Helegiu nr.4047/04.06.2013,
Raportul de specialitate nr. 4144/07.06.2013 , avizele comisiilor de specilaitate
din cadrul Consiliului local Hlegiu nr.4618/27.06.2013,4623/27.06.2012
si4628/27.06.2013;
Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare ;
In baza dispozitiilor art. 36 (2) lit. b si lit. d si ale art. 45, alin. (2), lit. f din
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTARASTE
Art. 1.Se aproba primirea comunei Buhoci in calitate de membru la
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB. Se aproba primirea

comunei Buhoci in calitate de de membri la
Intercomunitara Bacau – ADIB

Asociatia de Dezvoltare

Art. 2. Se modifica Actul Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Bacau – ADIB, in mod corespunzator.
Art. 3. Se modifica Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Bacau – ADIB, in mod corespunzator.
Art. 4. Se acorda mandat reprezentantului comunei Helegiu, Domnul
Dascalu Vasile identificat cu CI, seria XC, nr.733229, sa voteze in sedinta AGA
in favoarea aprobarii actelor aditionale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB.
Art. 5. Prezenta hotarare va fi comunicata Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Bacau – ADIB, Institutiei Prefectului Judetului Bacau, Comunei
Buhoci persoanei nominalizate la art. 4 al prezentei hotarari, Consiliului Judetean
Bacau, si va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Bulaiasa Elena

Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jur.Mariana Spiridon
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE
privind restrictionarea totala a traficului rutier a mijloacelor de transport cu masa
peste 30 to si lungime mai mare de 12 m si restrictionarea circulatiei autovehiculelor
destinate transportului de mărfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5
tone in intravul orar 11-20 , pe perioada zilelor caniculare, pe drumurle comunale DC
159, DC 159A, DC 160.

Consiliul Local al comunei Helegiu , judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara;
Având în vedere:
-Epunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 3936/29.05.2013
- Raportul compartimentului de specilaitate nr. 3966/30.05.2013;
- Văzand avizele comisiilor de specilalitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.
4616/27.06.2013,4621/27.07.2013 si 4626/27.06.2013
-Pevederile art.3 alin.(4) şi pct.III.1. din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G.
nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
-prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.8 lit.,,a”, art.22, art.40, art.41 , 43. 44 din O.G. nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată prin Legea nr. 102/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
- avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Helegiu
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 , lit.d si alin.6 lit.a pct.13, si 45 alin. 1 din
Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si
completarile ulteriare
HOTARASTE
Art. 1. Se aproba
restricţionarea totala a accesului autovehiculelor destinate
transportului de mărfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare de 30 tone si
lungime mai mare de 12 m pe drumurile comunale DC 159, DC 159A, DC 160.
Art. 2 Se aproba restictionarea circulatiei autovehiculelor destinate transportului de
mărfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone in intravul orar 11-20 ,
pe perioada zilelor caniculare, pe drumurile comunale DC 159, DC 159A, DC 160.
Art.2 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, următoarele fapte:
a) nerespectarea limitei de tonaj se sancţionează cu amendă cuprinsă între 2000-5000
lei ;
b) nerespectarea interdictiei de circulatie in intrevalul orar 11-20, pe perioada zilelor
caniculare , se sanctionaeaza cui amneda cuprinsa intre 1500-2500 lei;

(2) Contravenientul poate achita in termen de 48 ore de la data comunicarii procesuluiverbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii.
(3) Împotriva Procesului-verbal de contravenţie se poate depune plângere la sediul
emitentului, în termen de 15 zile de la comunicare, aplicându-se în acest sens
prevederile O.G. nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor .
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre
se fac de către agenţii de poliţie rutieră, poliţia locală, precum şi de către personalul
împuternicit de Primarul comunei Helegiu în condiţiile legii.
Art. 3 Restricţiile prevăzute în prezenta hotărâre vor fi semnalizate prin indicatoare
rutiere, indicatoare de orientare şi după caz, cu menţiuni privind modalitatea de
respectare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.07.2013
Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului, Inspectoratului de Poliţie a
Judeţului Bacau, Institutiei Prefectului- Judetul Bacau şi va fi adusă la cunoştinţă
publică, prin afişare, de către secretarul comunei.
Presedinte de sedinta
Bulaiasa Elena

Contrasemneaza
Secretar comuna
Mariana Spiridon
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTAR ARE
privind majorarea tarifului pe care il percepe de Serviciul Public de Alimentare cu
Apa al comunei Helegiu de la utilizatorii persoane fizice pentru furnizarea apei
potabile de la Sistemul Helegiu
Consiliul local al comunei Helegiu, judetul Bacauintrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedere:
- Expunrea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 3813/22.05.2013, raportul
compartimentului de specilaitate nr. 16/22.05.2013 precum si avizele comisiilor
de specilitate din cadrul Consiliului local Helelgiu nr. 4617/27.06.2013,
4622/27.06.2013, 4627/27.06.2013.
In conformitate cu dispozitiile Legii nr.51/2006 privind serviciile
publice comunitare de utilitati publice si ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de
alimentare cu apa si de canalizare, modificate si completate prin Ordonanta de
urgenta a Guvernului Romaniei nr.13/2008;
Vazand Ordinul A.N.R.S.C.nr.65/2007 privind aprobarea
Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru
serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare;
In temeiul prevederilor art 36 alin 1, lit. d, alin. 6 , lit. a pct.14 si
art.45 , alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ,
HOTARASTE:
Art.1-Se aproba pretul de 15 lei/luna pentru apa potabila furnizata de Serviciul
Public de Alimentare cu Apa al comunei Helegiu, judetul Bacau, utilizatorii
persoane fizice pentru furnizarea apei potabile de la Sistemul Helegiu.
Art.2 Prezenta intra in vigoare de la 01.07.2013
Art.3-Hotararea va face parte din documentatia ce va fi inaintata la A.N.R.S.C.
pentru obtinerea avizului la fisa de fundamentare pentru stabilirea pretului si va fi
comunicata Institutiei Prefectului-Judetul Bacau, primarului comunei si adusa la
cunostinta in conditiile legii.
Presedinte de sedinta
Bulaiasa Elena

Contrasemneaza
Secretar comuna
Mariana Spiridon
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