ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012
Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedere:
- Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare si ale Legii 286/2010 privind bugetul de stat pentru anul 2011;
- Raportul compartimentului de specialitate
nr.3840/22.05.2012 si raportul
nr.3818/22.05.2012 al secretarului comunei;
In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala
republicata;
HOTARASTE :
Art. 1 Se aproba constituirea fondului de rezerva a bugetului local , in suma de 90 mii lei.
Art. 2 . Se aproba utilizarea sumei de 90 mii lei, din fondul de rezerva a bugetului local, pentru
organizarea si desfasurarea alegerilor din 10 iunie 2012.
Art. 3 Bugetul local va cuprinde la partea de venituri suma de 4147, 3 mii lei iar la parte ade
cheltuili suma de 4220,9 mii lei, cu un deficit de 73, 60 mii lei.
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
- Biroul Financiar-Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperari Creante
Presedinte de sedinta
Tudor Marinel

Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jr Mariana Spiridon

Nr.23
Data:31.05.2012
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi pentru, nici o abtinere nici un vot impotriva

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012
Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedere:
- Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare si ale Legii 286/2010 privind bugetul de stat pentru anul 2011;
- Raportul compartimentului de specialitate
nr.3868//23..05.2012 si raportul
nr.3687/23.05.2012 al managerului de prioect "Modernizare drumuri comunale comuna
Helegiu, judetul Bacau,Canalizare si statie de epurare in satele Helegiu si Deleni, com.
Helegiu, jud. Bacau, Infiintare Gradinita si promovarea patrimoniului cultural, com. Helegiu,
jud. Bacau",;
In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala
republicata;
HOTARASTE :
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local cu suma de 4979800 lei pentru finantarea obiectivului
de investitie "Modernizare drumuri comunale comuna Helegiu, judetul Bacau,Canalizare si statie
de epurare in satele Helegiu si Deleni, com. Helegiu, jud. Bacau, Infiintare Gradinita si promovarea
patrimoniului cultural comuna Helegiu, jud. Bacau".
Art. 2 Bugetul local va cuprinde la partea de venituri suma de 9127,10 mii lei iar la parte ade
cheltuili suma de 9200,70 mii lei, cu un deficit de 73, 60 mii lei.
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
- Biroul Financiar-Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperari Creante
Presedinte de sedinta
Tudor Marinel

Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jr Mariana Spiridon

Nr.24
Data:31.05.2012
Hotararea a fost 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 1605 lei reprezentand contravaloarea cheltuielilor de
deplasare ale personalului didactic pentru luna aprilie 2012
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din 31.05.2012;
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 Sportuluiprivind decontarea navetei cadrelor didactice;
-Hotararea Consiliului de Administratie a Scolii cu calsele I-VIII Helegiu nr. 6/18.05.2012 prin care
aproba drepturile banesti aferente personalului didactic reprezentand cheltuieli de deplasare luna
aprilie 2012
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.3731/18.05.2012;
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 sumei de 1605 lei , reprezentand contravaloare cheltuieli de transport
pentru personalului didactic in aprilie 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
Tudor Marinel

Contrasemneaza
Secretar comuna
Mariana Spiridon

Nr.25
Data: 31.05.2012
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi pentru, nici o abtinere nici un vot impotriva

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Privind modificarea HCL nr. 31/29.09.2012 Dirigintilor de Santier pentru realizarea investiţiei “Modernizare
drumuri comunale comuna Helegiu, Judetul Bacau”, “Canalizare şi stație de epurare în satele Helegiu şi
Deleni, com. Helegiu, jud. Bacău” si „Infiintare gradinita, comuna Helegiu, judetul Bacau” aferente
proiectului integrat finantat prin PNDR/FEADR – Masura 322
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara ;
Avand in vedere
- Contractul de finantare nr. C322010910400050/18.06.2010 incheiat cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Rurale – APDRP;
-Contractul de achizitii servicii nr. 4671/27.06.2011 incheiat cu SC Build.Ing Consult SRL Bacău ;
-Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin
legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicarea Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru
stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala;
- Având în vedere prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii;
- Referatul nr.3727/18.095.2012 intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Helegiu, propune numirea Dirigintilor de Santier pentru realizarea
investitiei “Modernizare drumuri comunale comuna Helegiu, Judetul Bacau”, “Canalizare şi stație de
epurare în satele Helegiu şi Deleni, com. Helegiu, jud. Bacău” si „Infiintare gradinita, comuna Helegiu,
judetul Bacau” aferente proiectului integrat finantat prin PNDR/FEADR – Masura 322;
- Prevederile art.36 alin.(1) si alin.(2),lit.d) precum si alin.(6), lita) punctele 13 si 14 din Legea 215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45, alin. 2 lit.(e), precum si art. 115 alin. 1, lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind
Administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Articolul 1 din Hotararea Consililui Local Helegiu nr. 31/29.09.2012, se modifica si va avea urmatorul
continut::
Art. 1. Se nominalizeaza dirigintii de santier pentru realizarea investitiei “Modernizare drumuri comunale
comuna Helegiu, Judetul Bacau”, “Canalizare şi stație de epurare în satele Helegiu şi Deleni, com. Helegiu,
jud. Bacău” si „Infiintare gradinita, comuna Helegiu, judetul Bacau” aferente proiectului integrat finantat prin
PNDR/FEADR – Masura 322;, dupa cum urmeaza:
1 Ing. Romeo Ioachim Ganea - diriginte coordinator şi diriginte de şantier pentru domeniile:
- Constructii civile, industriale, agricole - Categoria de importantă A;
- Drumuri, poduri , tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - interes national;
- Lucrari tehnico-edilitare de alimentare cu apă şi de canalizare ; produse pentru constructii.
2. Ing. Daniela Apostica - diriginte de santier pentru domeniile:

- Constructii civile, industriale, agricole - Categoria de importantă B;
- Drumuri, poduri , tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - interes national;
- Lucrari tehnico-edilitare de alimentare cu apă şi de canalizare .
3. Ing. Paul Cretu - diriginte de santier pentru domeniile:
- Constructii civile, industriale, agricole - Categoria de importantă A;
- Drumuri, poduri , tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - interes national;
- Lucrari tehnico-edilitare de alimentare cu apă şi de canalizare .
4. Ing. Marcel Neculaes - diriginte de santier pentru domeniile:
- Constructii civile, industriale, agricole - Categoria de importantă B;
- Drumuri, poduri , tunele, piste de aviatie, transport pe cablu - interes judetean;
- Lucrari tehnico-edilitare de alimentare cu apă şi de canalizare;
- Instalatii aferente constructiilor ( categoriile de importantă A, B, C, D) - instalatii sanitare,
termoventilatii electrice.
5. Ing. Catalin Mihail Chelaru - dirigente de santier pentru domeniile :
- Instalatii electrice;
- Instalatii sanitare, termoventilatii.
Art. 2. Prezenta hotarare se va comunica Primarului comunei Helegiu in vederea ducerii la indeplinire si
persoanelor nominalizate la art. 1 si Intitutiei Prefectului,judetul Bacău.

Presedinte de sedinta
Tudor Marinel

Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jr Mariana Spiridon

Nr.26
Data:31.05.2012
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi pentru, nici o abtinere nici un vot impotriva

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind aprobarea luarii in administrare a unui numar
de 1580 unitati de compostare individuala
Consiliul Local al comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara in 31.05.2012;
-In baza prevederilor art. 867-870 Cod Civil, republicat, art 127 alin.(1) din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a alegii 213/1998
privind regimul juridic al bunurilor proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare , ale
Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006,art.2, alin(3) si ale art.4 din Legea
101/2006 a serviciului de salubrizare al localitatilor cu modificarile si completarile ulterioare,
prevderile Contractului de Finantare nr. 131826/11.04.2011incheiat intre Consiliul Judetean Bacau
si Ministerulu Mediului si Padurilor in vederea implementarii proiectului ‘’ ‘’Sistem intergrat de
management al deseurilor solide in judetul Bacau’’, ale Hotararii Consiliului local Helegiu
nr.55/21.12.2011 pentru aprobarea documentului de pozitie privind modul de implementare a
proiectului ‘’Sistem intergrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau ,precum si ale
Hotararii Consiliului judeten Bacau nr.93/23.05.2012, priivind darea in administrare a unitatilor de
compostare individuala a deseurilor in scopul realizarii proiectului de interes comun’’Sistem
Integrat de Management al Deseurilor Solide in judetul
Avand in vedere adresa Unitatii de Implementare a Proiectului ‘’Sistem de integrat de management
a deseurilor in judetul Bacau’’ nr.6487/23.05.2012 inregistrata la primaria Helegiu sub nr. 3852
/23.05.2012.
‘
Vazand raportul compartimentului de specialitate nr. 3854/24.05.2012 precum si rapoartele
comisiilor de specialitate ale Consiliului local Helegiu;
In temeiul art 36 .alin(2) lit.d alin.(4), lit.f si alin (6) lit a pc.14 precum si al 45(3) din Legea 215/2001
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulteriare
HOTARASTE
Art. 1 Se aproba luarea in administrare a unui numar de 1580 unitati de compostare individuala
proprietatea judetului Bacau, achizitionate din baza Contractului de furnizare nr. 3960/28.03.2012,
prin proiectul ‘’Sistem intergrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau’’cu finanare
prin Axa 2 POS Mediu, date in administrarea unitatii administrativ teritoriale Helegiu prin Hotararea
Consiliului Judetean Bacau nr.93/23.05.2012 , pe perioada durtatei de viata tehnica.
Art.2 In 15 zile de la data adoptarii prezentei hotarari se va intocmi proces-verbal de predareprimire a unitatilor de compostare individuala cu judetul Bacau cu evidentierea numarului de
inventar al fiecarui bun si a datei la care expira durata tehnica de viata a acestora.
Art.3 (1) Toate unitatile de compostare individuala vor fi date in comodat utilizitorului serviciului
public de salubritate-persoane fizice din unitatea administrativ teritoriala Helegiu cu care va
incheia individual, pentru fiecare unitate de compostare pusa la dispozitie, cate un proces-verbal
de presare-primire care va cuprinde in mod obligatoriu date de individualizare a bunului , durata de
viata tehnica a bunului, data la care bunul trebuie restituit Consiliului local Helegiu si raspunderea
utilizatorilor pentru deteriorarea bunului inainte de expirarea duratei sale de viata tehnica (8 ani)
datorita utilizarii necorespunzatoare a bunului

(2) La procesul-verbal de predare primire incheiat cu utilizatorii va fi atasat un ghid cu
instructiunile de utilizare si prin grija Consiliului local Helegiu va fi facut instructajul utilizatorilor in
vederea utilizarii corecte a bunului.
Art. 4 Asociatia de Dezvoltare Intrecomunitara pentru Salubrizare Bacau are drept de monitorizare
asupra utilizarii corespunzatoare a unitatilor de compostare individuala date in administrarea
unitatii administrativ teritoriale Helegiu.
Art. 5 (1) In termen de 120 zile de la expirarea duratei de viata tehnica a unitatilor de compostare
individuala(8ani) unitatea administrativ teritoriala Helegiu le va restitui integral judetului Bacau
pentru a putea fi casate, pe bazade proces-verbal de predare-primire cu evidentirea numarului de
inventar al fiecarui bun.
(2) Unitatea administrativ teritoriala raspunde pecuniar pana la limita valorii de achizitie a
tuturor unitatilor de compostare individuala pe care nu le poate restitui Judetului Bacau.
Art. 6 Se imputerniceste d-ra. Badic Mihaela,primarul comunei Helegiu sa semneze contractul de
administrare aferent unitatilor de compostare individuala, care se preiau conform art.1 din
prezenta.
Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului judetean Bacau, Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă
publică, în condiţiile legii.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Tudor Marinel
Cons.jr.

Nr.27
Data: 31.05.2012
Adoptata cu 15 voturi’’pentru’’ nici o abtinere, nici un vot impotriva

Contrasemneaza
Secretar comuna
Mariana Spiridon

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 ;
- Raportul compartimentului de specialitate nr.3841/23.05.2012 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 112,10 mii lei din execedentul anual al bugetului local
rezultat a incheierea exercitiului bugetar pe anul 2011 ,la sectiunea dezvoltare
- pentru obiectivul de investitii - ’’Subtraversare drum 159 A cu conducta PVC KG 250, pentru
racordarea locuitorilor la sistemul de canalizare’’ suma de 90,10 mii lei;
- pentru obiectivul de investitii’’Alimentare cu apa in satele Helegiu. Bratila, Deleni si
Dragugesti’’suma de 33,00 mii lei
Art. 2 Bugetul rectificat va cuprinde la sectiunea de dezvoltare suma de 5699,80 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
Tudor Marinel

Contrasemneaza
Secretar comuna
Cons.jr Mariana Spiridon

Nr.28
Data:31.05.2012
Hotararea afost adoptata cu 15 voturi’’pentru’’, nici un vot impotriva, nici o abtinere

