
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
privind aprobarea contributiei Consiliului local al comunei Helegiu la finantarea activitatii de 

protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 2015 
   
Consiliul local Helegiu, intrunit in sedinta ordinara,  
-  Vazand : expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr. 3645/13.05.2015, prin care se 
propune aprobarea contributiei Consiliului local al comunei Helegiu la finantarea activitatii de 
asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru persoane cu handicap , raportul 
compartimentului Asistenta sociala nr. 3646/13.05.2015 precum si rapoartele comisiilor de 
specilitate din cadrul Consiliului local Helegiunr. 4103,4104,4105 din 28.05.2015.;  
- Vazand Hotararea Consiliului Judetean Bacau nr. 44/30.03.2015 cu privire la stabilirea costurilor 
medii anuale pentru finanatarea  serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor 
copilului si ale  persoanei adulte cu handicap;  
 Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia şi promovarea drepturilor copilului 
cu modificarile şi completarile ulterioare, ale art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, republicată, cu modificarile cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii 
ocrotiti de serviciile specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, 
precum şi copii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti, cu modificarile 
şi completarile ulterioare;  
 Avand in vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale H.G. nr. 
268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
republicata;  
 In temeiul 36 alin. 6 lit. “a” pct. 2 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare,  
  

HOTARASTE: 
  
 Art. 1 – Se stabileste nivelul contributiei Consiliului local al comunei Helegiu la finantarea activitatii 
de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap, pentru anul 2015, in cuantum de  35% din 
costul anual pentru intretinerea acesteia. 
Art. 2 – Prezenta hotarare va fi comunicata Compartimentului asistenta sociala,  
Biroului Financiar Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante , Institutiei Prefectului – 
Judetul Bacau, Primarului comunei Helegiu si va fi afisata pe site-ul institutiei.  

 
 
 

 Presedinte de sedinta, 
      Stanciu Elena 

                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                      Secretar  comuna, 

                                                                                             Mariana Spiridon 
Nr. 18 
Data 29.05.2015 
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 
 

H O T A R A R  E 
privind revocarea hotararilor prin care s-a modificat sau completat Inventarului  bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunei Helegiu,judetul Bacau 
 

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

-      Expunerea de motive nr.3815/18.05.2015 a primarului comunei Helegiu. 

- Raportul compartimentului urbanism amenajarea teritoriului, protectia mediului  
nr.3816/18.05.2015 precum si rapoartele comisiilor de specilitate din cadrul Consiliului local 
Helegiu nr. 4109,4110,4111 din 28.05.2015 

- 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  ublică 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 revoca hotararile Consiliului local prin care  Inventarului  bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei Helegiu,a fost modificat sau completat, dupa cum urmeaza: 

- Hotararea Consiliului local Helegiu nr. 42/16.09.2010, cu exceptia pozitiei nr. 100 
-  Hotararea Consiliului local Helegiu nr. 40/30.11.2011 
-  Hotararea Consiliului local Helegiu nr. 35/26.07.2013 
-  Hotararea Consiliului local Helegiu nr. 16/26.02.2014 

 Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică: 
              -  Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacau 
              -  Compartimentului FinanciarContabilitate, Taxe si Impozite si compartimentului Urbanism  
              -   Se face publica prin afişare 

 
Presedinte de sedinta, 

Stanciu Elena 
                                                                                                 Contrasemnează, 

                                                                                    Secretar  comuna, 
                                                                                              Mariana Spiridon 

 
Nr. 19 
Data 29.05.2015 
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 aprobarea prelungirii, prin act aditional, a   contractelor  de concesiune  incheiate de 

UAT COMUNA HELEGIU cu Rauta D. Nicolae şi Asociatia Razesii lui Ştefan 
 
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara ; 
Avand in vedere: 
  -   Expunerea de motive nr. 3909/21.05.2015  a primarului comunei Helegiu; 
  - Raportul nr.3933/21.05.2015  intocmit compartimentul de specialitatei prin care propune 
aprobarea prelungirii contractului de concesiune a serviciilor de întretinere si exploatare a păşunilor  
nr.3344/2010 incheiat cu  Rauta D.Nicolae, pentru  suprafata de 75,19 ha ,respectiv contractul de 
concesiune a serviciilor de întretinere si exploatare a păşunilor  nr.3349/2010 incheiat cu Asociatii 
Razeşii lui Ştefan pentru suprafata de196,14ha, pe perioada 20 mai 2020-31 decembrie 2020, 
precum si rapoartele comisiilor de specilitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 
4109,4110,4111 din 28.05.2015 
      In baza prevederilor contractului de concesiune  nr.3344/2010 si a contractului de concesiune 
nr.3349/2010,prevedeile H.G.nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991precum si prevederile Ordinului nr.619/2015 privind aprobarea criteriilor 
de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la 
art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor 
de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea 
nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a 
condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile 
pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 
        In temeiul art.36 alin.2 litera c, alin.5 litera b ,art.123 alin.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 litera b 
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  

HOTARASTE: 
       Art.1-Se aproba prelungirea, prin act aditional, a Contractului de concesiune privind serviciile 
de întretinere a păsunii nr.3344  incheiat cu Rauta D. Nicolae, pentru suprafata de 75,19 ha , pe 
perioada 20 mai-31 decembrie 2020. 
       Art.2-Se aproba prelungirea, prin act aditional, a Contractului de concesiune privind serviciile 
de întretinere a păsuniinr.3349  incheiat cu Asociatia Razesii lui Stefan, pentru suprafata de 196,14 
ha , pe perioada 20 mai-31 decembrie 2020. 
       Art.3-Se aproba forma actelor aditionale la contractele de concesiune,  conform anexei 1  şi 2 
care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
       Art. 4 Prezenta hotarare se comunica catre :-Institutia Prefectului –judetul Bacau; Primarul 
comunei Helegiu şi tuturor persoanelor interesate.                                                           

Presedinte de sedinta, 
      Stanciu Elena 

                                                                                                 Contrasemnează, 
                                                                                      Secretar  comuna, 

                                                                                               Mariana Spiridon 
Nr. 20 
Data 29.05.2015Hotararea 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 
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      Anexa nr.1 la Hotaarea nr. 20/29.05.2015 
ROMANIA       
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 
 
 

Act Aditional nr.1 
La contractul de concesionare nr.3344/20.05.2010 

 
În temeiul HCL20/29.05.2015 

 
 
Partile contractante 
    UAT Comuna Helegiu , cu sediul in comuna Helegiu, judetul Bacau, CUI 4535821, tel 
0234/333000, fax 0234/333420, reprezentata prin Primar Mihaela Badic, in calitate de 
concedent 
 Si 
Rauta D.Nicolae, domiciliat in sat Bratila, comuna Helegiu, posesor al CI seria XC, nr. 
335187,  CNP 1810821045360,  in calitate de concesionar. 
 
Se modifica clauzele contractului nr. 3344 din 20.05.2010 prin introducerea unui nou 
aliniat, dupa cum urmeaza: 
 
   Art 4 .2.  Se prelungeste durata contractului cu 7 luni si 11 zile respectiv pana la data de 
31.12.2020. 
 
Toti ceilalti termeni si conditii din Contract răman nemodificate. 
 
 
Prezentul Act Aditional a fost incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare 
parte. 
 
 
 
 
            Concedent  
        Comuna Helegiu                                                                    Concesionar 
           
                 Primar                                                                      Rauta D. Nicolae 
       Mihaela Geaboc  Badic                                                                        
                                                                                      
 
 
 
 



Anexa nr.2 la Hotaarea nr. 20/29.05.2015 
 ROMANIA  
JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 
 
 

Act Aditional nr.1 
La contractul de concesionare nr.3349/20.05.2010 

 
În temeiul HCL20/29.05.2015 

 
 
 

 
Partile contractante 
    UAT Comuna Helegiu , cu sediul in comuna Helegiu, judetul Bacau, CUI 4535821, tel 
0234/333000, fax 0234/333420, reprezentata prin Primar Mihaela Badic, in calitate de 
concedent 
 Si 
ASOCIATIA RAZESII LUI ŞTEFAN, cu sediul în satul Negoiesti, cod unic de înregistrare 
26869520, înregistrat la Registrul asociatiilor şi fundatiilor sub numarul nr.5/A/0305201 
reprezentată prin Olteanu Consatantin,  in calitate de concesionar. 
 
 Se modifica clauzele contractului nr. 3349 din 20.05.2010 prin introducerea unui nou 
aliniat, dupa cum urmeaza: 
   Art 4 .2.  Se prelungeste durata contractului cu 7 luni si 11 zile respectiv pana la data de 
31.12.2020. 
 
   Toti ceilalti termeni si conditii din Contract răman nemodificate. 
 
Prezentul Act Aditional a fost incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare 
parte. 
 
 
 
 
            Concedent,                                                                Concesionar, 
        Comuna Helegiu                                               ASOCIATIA RAZESII LUI ŞTEFAN                   
           
                 Primar,                                                            Reprezentant legal ,                                   
       Mihaela Geaboc  Badic                                           Olteanu Constantin                                
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