ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Helegiu si structurilor subordonate Consiliului local Helegiu
Consiliul Local al Comunei Helegiu intrunit in sedinta ordinara ;
Analizând expunerea de motive a primarului nr. 469/17.01.2014, precum şi raportul
secretarului nr. 470/17.01.2014 prin care se propune aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii pentru aparatului de specialitate al Primarului comunei Helegiu si structurilor subordonate
Consiliului local Helegiu;
Văzand avizele comisiilor de specilalitate din cadrul Consiliului local Helegiu;
În baza prevederilor:
- Ordonanta de urgenta nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 privind finantele publice
locale;
- Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. b) şi cele ale art. 45 alin.(1) şi
art.115 alin.(19 lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă organigrama şi a statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului
comunei Helegiu si structurilor subordonate Consiliului local Helegiu, conform anexelor nr. 1 şi
nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Primarul comunei Helegiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotararii.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Enea Nicu Ciprian
Contrasemneaza
Secretar comuna
Mariana Spiridon

Nr.19
Data: 12.03.2014
Hotararea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” , 0 voturi împotriva, o abtineri din totalul de 15
consilieri în functie din care 15 prezenti la sedinta

ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind aprobarea aprobarea programului de actiune pentru protectia apelor impotriva
poluarii cu nitrati din surse agricole în comuna Helegiu, judetul Bacau
Consiliul Local al Comunei Helegiu intrunit in sedinta ordinara ;
Avand in vedere :
Adresa nr. 7708 din 30.07.2013 a Directiei pentru Agricultura Bacau , Decizia si programul
de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole a Ministerului
Mediului si Schimbarilor Climatice ;
Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, cu modificările şi completările
ulterioare;
Vazand expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 1099/10.02. 2014 , Raportul
compartimentului de specialitate nr.1100/10.02.2014 precum si avizele comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului local Helegiu nr.2280,2281,2283 din 11.03.2014.
In temeiul art. 36 alin.(1) ,alin.(2) ,lit. “d” , alin.(4) lit.”e”, lit. “ f” , alin.(6 ) , lit. “a” , pct.(9) ,
art. 45 ,alin .(1) , precum si art.115, alin. (1), lit. « b »
din Legea Administratiei Publice
Locale , nr. 215/2001 , republicata cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aproba Programul de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu
nitrati din surse agricole , conform H.G. nr. 964/2000 , conform anexei care face parte
integranta din prezenta .
Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Helegiu
prin aparatul de specialitate.
Art.3 - 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
Mariana Spiridon

Nr.20
Data: 12.03.2014
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 ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
ANEXA
LA HOTARAREA nr.20/12.03.2014
PROGRAMUL DE ACŢIUNE PENTRU PROTECŢIA APELOR IMPOTRIVA POLUĂRII CU
NITRAŢI PROVENIŢI DIN SURSE AGRICOLE, IN COMUNA HELEGIU JUDEŢUL BACĂU
Programul de acţiune pentru protecţîa apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse
agricole, pune în aplicare măsurile prevăzute în Codul de bune practici agricole pentru protecţia
apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4)
şi anexa nr 1 din Planul de acţiune pentru protecţîa apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din
surse agricole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, cu modificările şi completările
ulterioare.
Prevederile programului de acţîune sunt obligatorii pentru toţi fermierii care deţin sau
administrează exploataţîî agricole şi pentru autorităţîle administraţiei publice locale ale
comunelor, oraşelor şî municipiilor pe teritoriul cărora există exploataţii agricole.
Obiectivele Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi
din surse agricole, denumit în continuare plan de acţiune, sunt următoarele:
a) reducerea poluării apelor, cauzată de nitraţi proveniţi din surse agricole;
b) prevenirea poluarii cu nitraţi;
c) raţionalizarea şi optimizarea utilizării îngrăşămintelor chimice şi organice ce conţin
compuşi ai azotului.
Pentru implementarea planului de acţiune se vor lua următoarele măsuri;
- identificarea agenţilor economici şi gospodăriilor populaţiei care reprezintă posibile
surse de poluare a apelor cu nitraţi proveniţi din surse agricole, prin iventarierea efectivelor de
animale existente;
- urmărirea respectării perioadelor nepotrivite de aplicare a îngrăşămintelor;
- urmărirea dacă exploataţiile deţin: fişa de exploataţie, fişa de calcul a cantităţii de
dejecţii provenite din fermele zootehnice, fişa centralizatoare a acţiunilor de fertilizare.
- urmărirea condiţiilor particulare de aplicare (împrăştiere) a fertilizanţilor azotaţi
organici şi minerali.
Administraţia publică a localităţii Helegiu aduce la cunostinţa proprietarilor/administratorilor
de exploataţii următoarele:
- aplicarea programului de măsuri este obţional pentru fermele (exploataţiile) mai mici
de 8 UVM, dar vor asigura gospodărirea corespunzătoare a gunoiului rezultat.
- exploataţiile agricole care deţin 8-100 UVM au obligaţia de a deţine planuri de
gestiune a gunoiului conform legislaţiei din protecţia mediului şi Programului de acţiune pentru
zonele vulnerabile la poluarea apelor cu nitraţi din surse agricole, aprobat cu Decizia comisiei
interministeriale nr.221.983/GC/12.06.2013.
- exploataţiile agricole mai mari de 100 UVM au obligatia de a deţine planuri de
gestiune a gunoiului de grajd, conform legislaţiei pentru obţinerea actelor de reglementare din
domeniul protecţiei mediului.
- planul de gestionare a gunoiului de grajd de la exploataţiile agricole mai mari de
100 UVM se vor elabora sub îndrumarea tehnică a OSPA Bacău, pe baza studiilor agrochimice
elaborate periodic, la interval de 4-5 ani.

- exploataţiile mai mari de 100 UVM vor preda câte un exemplar din planul de
gestionare a gunoiului de grajd la primăria pe teritoriu căreia se află exploataţiile şi la OSPA.
Administraţia publică a localităţii Helegiu în urma analiziei condiţiilor locale, a Decizia
comisiei interministeriale nr.221.983/GC/12.06.2013 şi a Programului de acţiune pentru zonele
vulnerabile la nitraţi din surse agricole, decide:
►Respectarea perioadei de interdicţie în aplicarea pe teren a îngrăşămintelor.
Ingrăşamintele organic/mineral nu se administrează în perioada în care cerinţele culturii
agricole faţă de de nutrienţi sunt reduse, interdicţia totală cuprinsă intre cea mai târzie dată de
apariţie a primului îngheţ (6 noiembrie) şi cea mai timpurie data de apariţie a ultimului îngheţ (4
aprilie).
Perioada de interdicţie nu este valabilă în cazul îngrăşămintelor de origine animală
produse şi depuse direct de animale în cazul păşunatului liber.De asemenea aceste perioade de
interdicţie nu se iau în considerare în cazul resturilor vegetale sau a altor tipuri de produse
organice reziduale rămase pe sol.
La solicitarea motivată a fermierilor sau/şi autorităţilor locale, OSPA poate aproba
aplicarea îngrăşămintelor organice pe terenul agricol, în alte perioade decât cele prevăzute în
calendarul de interdicţie, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:
a) terenul nu este acoperit cu zăpadă;
b) temperaturile minime ale aerului au fost mai mari de 4° C pentru o perioadă de cel puţin 2
zile consecutiv;
c ) prognoza meteorologică pentru următoarele 3 zile indică temperaturi minime de peste 0°
C.
►Capacitatea de stocare a gunoiului de grajd pe platforme individuale sau
comunale.
Sistemul de colectare şi stocare a gunoiului de grajd la nivelul localităţi va fi în depozite
individuale.
Capacitatea rezervoarelor de stocare a îngrăşămintelor de origine animală trebuie să
depăşească necesarul de stocare, ţinandu-se seama de perioadele cele mai lungi de interdicţie a
aplicărilor pe teren a îngrăşămintelor cu excepţia situaţiilor in care se poate demonstra
autorităţilor compentente in domeniul protecţia mediului si al agriculturii că orice cantitate de
îngrăşăminte de origine animală, in exces fata de actuala capacitate de stocare, va fi tratată astfel
încat să nu se aduca prejudicii mediului.
Depozitarea gunoiului de grajd se va face pe o suprafată orizontală, la minim 50 m făţă de
locuinţe şi apă potabilă.In cazul în care nu este posibilă respectarea acestei distanţe, se va
amplasa la cel mai depărtat punct în aval de sursa de apă. Amplasamentul trebuie să fie stabilit
pe sol impermeabil sau solul trebuie protejat de infiltraţii prin aplicarea unui strat gros de argilă
compactă sau sol argilos, sau ideal locul de depozitare va avea o bază din material impermeabil
de beton sau polietenă cu densitate mare.
Amplasamentul va fi împrejmuit cu perdea de arbori, arbuşti pentru protecţie, ambient şi
ca măsură de diminuare a influenţei factorilor climatici pierderilor de gaze emise pe perioada
acţiunilor din platformă.
►Utilizarea îngrăşămintelor pe terenuri în panta.
Pe astfel de terenuri există un risc crescut al pierderilor de azot prin scurgeri de suprafaţă,
care depind de o serie de factori, cum sunt: panta terenului, caracteristicile solului (în special
permeabilitatea pentru apă), sistemul de cultivare, amenajările antierozionale şi în mod deosebit

cantitatea de precipitaţii.Riscul este maxim când îngrăşamintele sunt aplicate superficial şi
urmează o perioada cu precipitaţii abundente.
Pe terenurile cu pante cuprinse între 5 - 8% se vor amplasa culturi care acoperă terenul
pe timpul iernii pe 20% din suprafaţa arabilă, iar la baza pantelor se vor realiza benzi
înierbate.Imediat după aplicare, îngrăşămintele organice vor fi încorporate în sol.
Pe terenurile cu pante cuprinse între 8 - 12% se recomanda acoperirea cu culturi a
terenului în timpul iernii pe 25% din suprafaţa arabilă sau neefectuarea arăturii în toamnă.
La baza pantelor se vor realiza benzi înierbate de minimum 5 m lăţime. Imediat după
aplicare, îngrăşămintele organice vor fi încorporate în sol.
Pe terenurile cuprinse între 12 - 15% este obligatorie acoperirea cu culturi a terenului in
timpul iernii la peste 30% din suprafaţă arabilă. La baza pantelor se vor realiza benzi înierbate de
minimum 10 m lăţime. Imediat după aplicare, îngrăşămintele organice vor fi încorporate în sol.
Pe terenurile cu pante mai mari de 15 % se interzic culturile praşitoare.La baza pantelor
se realizează benzi înierbate de minimum 10 m lăţime. Imediat dupa aplicare ingrăşămintele se
încorporează in sol.
Pe terenurile agricole în pantă fertilizarea trebuie facută numai prin încorporarea
îngrăşămintelor în sol şi ţinând cont de prognozele meteorologice (nu se aplică îngrăşăminte, mai
ales dejecţii lichide, când sunt prognozate precipitaţii intense).
►Aplicarea îngrăşamintelor pe terenurile adiacente cursurilor de apă.
Măsuri speciale la aplicarea îngrăşămintelor se impun pe terenurile din vecinătatea
cursurilor de apă,lacurilor, captarilor de apă potabilă, care sunt expuse riscului de poluare cu
nitraţi (şi în unele situaţii cu fosfaţi) transportaţi cu apele de drenaj şi scurgerile de suprafaţă.
In jurul corpurilor de apă(râuri, surse de apă potabilă, lacuri) din zona vulnerabilă se vor
crea benzi înierbate cu lăţimea de 5 m, pentru diminuarea scurgerilor de nitraţi către corpurile de
apa de suprafaţă, cu excepţia dejecţiilor lichide la care banda de protecţie trebuie să fie de cel
puţin 30 m pentru cursurile de apă şi de 100 m pentru captările de suprafată.
Nu se administrează îngrăşăminte chimice pe terenurile care permit accesul direct al
acestora în apele de suprafaţă sau subterane datorita poziţionării sau tipului acestor terenuri.
Efluentul de siloz nu se aplică în zonele de protecţie a cursurilor de apa.Înainte de a fi
administrat pe teren, trebuie diluat cu o cantitate de apă echivalentă cu cantitatea de efluent.Nu
se aplică mai mult de 50 m³/ ha din efluentul diluat.
In zonele de protecţie nu se aplică şi nu se vehiculează îngrăşăminte.
►Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile saturate de apă sau inundate.
Pe solurile periodic saturate cu apă sau inundate trebuie ales momentul de aplicare a
îngrăşămintelor atunci când solul are o umiditate corespunzătoare, evitându-se astfel pierderile
de azot nitric cu apele de percolare şi cu scurgerile, precum şi pierderile prin denitrificare sub
formă de azot elementar sau oxizi de azot.
Se va evita administrarea gunoiului, precum şi a oricărui tip de îngrăşămant pe timp de
ploaie, ninsoare şi soare puternic şi pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zapada.În
plus , faţă de cele menţionate mai sus nu se recomandă să fie aplicate dacă:solul este puternic
îngheţat, solul este crăpat(fisurat)în adâncime ori săpat în vederea instalării unor drenuri sau
pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură.
Pe solurile îngheţate doar la suprafaţă, atunci când solul este îngheţat superficial în
decurs de 24 de ore mai puţin de 12 ore, este posibilă împrăştierea tuturor tipurilor de fertilizanţi.
Împrăştierea gunoiului de grajd grosier de la vaci este permisă pe solurile înzăpezite sau
îngheţate.
Este posibilă acordarea derogărilor unor anumiţi fertilizanţi, pentru care se indică perioada
la fiecare în parte, cu rezerva respectării condiţiilor care se impun.
Acestea privesc:
- solurile care se ară până în iarnă, în scopul de a putea profita de efectul gerului
hibernal asupra structurii solului (soluri luto-argiloase spre argiloase);

- înfiinţarea de culturi consumatoare de azot înainte de 1 septembrie şi desfiinţarea cel
mai târziu la 15 noiembrie;
- furnizarea de azot de către cultura consumatoare de azot care trebuie luată în
considerare în ipoteza fertilizării;
- cantitatea împrăştiată, care trebuie fixată în funcţie de mineralizarea azotului în sol,
de capacitatea de absorbţie a covorului vegetal şi de nevoile previzibile ale plantelor.
Prezentul Plan de acţiune va fi respectat de către toţi producătorii agricoli din zonele
vulnerabile la poluarea cu nitraţi de pe teritoriul administrativ al comunei Helegiu, judetul Bacau .
Presedinte de sedinta
Enea Nicu Ciprian
Contrasemneaza
Secretar comuna
Mariana Spiridon

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
H O T ATARE
privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitatie publică
organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare
instalatii Deseuri municipale în judetul Bacău
Consiliul local al comunei Helegiu întrunit în şedinţă ordinara din luna martie 2014;
Având în vedere prevederile art.867-870 din Codul civil, republicat;
Vazand prevederile art.123 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilităti publice, actualizată; prevederile art. 59 lit. d) din Legea 211 / 2011 privind
regimul deseurilor; prevederile art. 5, pct.d),e) si f), art. 16 alin (3), lit. f) si lit.g) din Statutul Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, prevederile Contractului de Finantare
nr.131826/11.04.2011 încheiat între Consiliul Judetean Bacău si Ministerul Mediului şi Pădurilor în
vederea implementării proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide în judetul
Bacău”, ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Helegiu, nr. 55/21.12.2010 pentru aprobarea
Documentului de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de
management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”, ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Helegiu
pentru aprobarea Actului aditional nr.1 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a
proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”
Având în vedere adresa comuna nr. 96/24.02.2014 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Salubrizare privind necesitatea aprobării documentatiei de atribuire pentru ”Delegarea
gestiunii serviciului de operare instalatii deseuri municipale din judetul Bacău ” si
nr.2516/24.02.2014 a Consiliului Judetean Bacău – Unitatea de Implementare a Proiectului ;
Văzând Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr.2079/04.03.2014, Raportul nr
2012/04.03.2014 al compartimentului de specialitate, precum şi rapoartele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al comunei Helegiu nr. 2283, 2284 si 2285 din 11.03.2014.
În temeiul art.36 alin.2 lit.d) alin.4 lit.f) si alin.6 lit.a), pct.14, precum şi al art.45 alin.3 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicate, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă ŞT E :
Art. 1 – Se aprobă ca modalitate de organizare, functionare şi realizare a serviciului de operare
instalatii deseuri municipale la nivelul judetului Bacău, gestiunea delegată.
Art.2.- Se aprobă “Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de operare
instalatii deseuri municipale în judetul Bacău”, în forma prezentată în Anexa I, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 – Se aprobă “Documentatia de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciilor de operare
instalatii deseuri municipale în judetul Bacău”, conform Anexei II, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre şi care cuprinde următoarele sectiuni:
• Sectiunea I – Fişa De Date;
• Sectiunea II – Caiet de Sarcini;
• Sectiunea III – Formulare;
• Sectiunea IV – Conditii Contractuale.
Art.4. – Se aprobă “ Regulamentul serviciului de salubrizare judetul Bacău”, asa cum este
prevăzut în Anexa III , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. – Se împuterniceste d-na PRIMAR MIHAELA GEABOC BADIC, reprezentantul comunei
Helgiu în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare
Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.1-4 din prezenta hotărîre, în Adunarea
Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.
Art.6. – Se împuterniceste d-na PRIMAR MIHAELA GEABOC BADIC, reprezentantul comunei
Helegiu în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare
Bacău, să voteze componenta Comisiei de licitatie pentru derularea procedurii de licitatie
publică organizată în vederea atribuirii “Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare
instalatii deseuri municipale în judetul Bacău”, în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.
Art.7. – Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau –
ADIS, cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr. 2, mun Bacau, inscrisa in Registrul Asociatiilor si
Fundatiilor de la grefa Judecatoriei Bacau cu nr.6 /A / 28.01.2010, pentru:
a). publicarea anuntului de participare aferent procedurii de atribuire a contractului de
delegare a gestiunii serviciului de operare instalatii deseuri municipale în judetul Bacău;
b). publicarea documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciilor de operare
instalatii deseuri municipale în judetul Bacău, prevăzute la art.3 din prezenta hotărâre;
c). derularea procedurii de achizitie aferentă atribuirii “Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de operare instalatii deseuri municipale în judetul Bacău” (elaborarea răspunsurilor la
clarificările înaintate de posibilii ofertanti, efectuarea modificărilor necesare în Fisa de Date a
Achizitiei, după caz, evaluarea ofertelor, întocmirea dosarului achizitiei publice, elaborarea
rapoartelor din carul procedurii de achizitie si orice alte documente necesare derulării si finalizării
procedurii de achizitie);
d). semnarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalatii deseuri
municipale în judetul Bacău, în numele si pe seama Judetului, prin reprezentantul legal al
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.
Art.8.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Judetean Bacău - Unitatea de
Implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul
Bacău”, 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
Mariana Spiridon

Nr.21
Data: 12.03.2014
Hotararea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru” , 0 voturi împotriva, 1 abtinere din totalul de 15
consilieri în functie din care 15 prezenti la sedinta

