ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimonial Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara - ADIB Bacau
Consiliul Local al comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara ;
- In baza prevederilor OG 26/2000 cu privire la asociatiii si fundatii, cu modificarile si
completarile ulterioare , ale Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, ale
Legii 273/2006 privind finantele publice locale, ale Hotararii Consiliului local Helegiu nr.50/
16.11.2007 privind aprobarea participarii Comunei Helegiu, judetul Bacau in calitate de
membru fondator la infiintarea Asociatiie de dezvoltare Intrecomunitara Bacau precum si ale
Statutului ‘’Asociatiie de dezvoltare Intrecomunitara Bacau’’.
Vazand expunerea de motive nr.1235/16.02.2015 raportul compartimentului de specialitate
nr. 1236/16.02.2015 si avizele comisilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu
precum si rapoaretele comisilor de specialitatea din cadrul Consilului local nr.2060,2061 si
2062 din 19.03.2015 ;
In temeiul art 36 alin 6, lit.a ,pct.14 si art 45 alin 1 din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulteriare
HOTARASTE
Art. 1 Se aproba cotizatia anuala la patrimoniul ‘’Asociatia de dezvoltare Intrecomunitara
Bacau’’ , in cuantum de 100 lei.
Art. 2 Se mandateaza domnul Dascalu Vasile, avand calitatea de reprezentant al unitatii
administrativ teritoriale in Adunarea generala a Asociatiei de dezvoltare Intrcomunitara, sa
voteze in conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta Hotarare, precum si dupa cum
urmeaza :Pentru judetul Bacau – 250 000 lei
- Pentru localitatile de rangul I- Mun. Bacau – 250 000 lei
- Pentru localitatile de rangul III- cuprinse in Proiectul ‘’Extinderea si modrnizarea
sistemelor de apa si apa uzata in judetul Bacau’’- 20 000 lei
- Slanic Moldova- 300 lei ;
- Comunele cuprinse în Lista de investitii prioritare 2014-2020 - 1 000 lei ;
- Comunele fara investitii în infrastructura de apă şi canalizare - 100 lei.
Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata persoanei nominalizate la art.2, Asiciatie de
dezvoltare Intercomunitara Bacau, Prefectului judetului Bacau si va fi adusa la cunostinta
publica, in conditiile legii
PRESEDINTE DE SEDINTA,

Dascalu Vasile

Contrasemnează,
SECRETAR COMUNA,
Mariana Spiridon
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functie din care 0 prezenti la sedinta

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind aprobarea la plata a sumei de 7 731 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli
transport personal didactic pentru luna decembrie 2014 si ianuarie 2015

Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara ;
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. 13/08.01.2015 si
14/09.02.2015 prin
care aproba drepturile banesti
aferente personalului didactic
reprezentand cheltuieli de deplasare pentru luna decembrie 2014 si luna ianuarie 2015
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 1424/24.02.2015 percum si
rapoartele comisiilor de specialiate nr. 2063,2064 si 2065/20.03.2015;
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 7 731 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli transport
personal didactic pentru luna decembrie 2014 si luna ianuarie 2015.
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,

Dascalu Vasile
Contrasemnează,
SECRETAR COMUNA,
Mariana Spiridon
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE
Privind aprobarea instrumentarii proiectului ”Achiziție buldoexcavator pentru
Intervenții în Situații de Urgență, Comuna Helegiu, Județul Bacău” în cadrul Măsurii
413-322- ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru
economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”, din cadrul
Planului de Dezvoltare al Grupului de Acțiune Locală Valea Trotușului, finanțat prin
Programul Național de Dezvoltare Rurală
Consiliul Local al Comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedere:
-Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.1018 din 09.02.2015 ;
- Referatul întocmit de compartimentul de specialitate cu nr.1049 din 09.02.2015, precum si
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.2066.2067 si 2068 din 19.03.2015;
- Vazand prevederile Ghidului solicitantului pentru Masura 322 – versiunea 5 ”Renovarea,
dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și
punerea în valoare a mostenirii rurale”;
- Încadrarea investiției în Planul de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Valea
Trotușului;
- Ținând cont de calitatea de membru în Grupul de Acțiune Locală Valea Trotușului, precum
și apelul de selecție aferent măsurii 413-322 lansat pe 11.03.2015
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 – Aprobă ca necesară și oportună investiția care face obiectul proiectului ”Achiziție
buldoexcavator pentru Intervenții în Situații de Urgență, Comuna Helegiu, Județul Bacău” ca
urmare a participării comunei Helegiu la Programul Național pentru Dezvoltare Rurală AXA 4
LEADER în cadrul Măsurii 413-322- ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea
serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii
rurale”, aferentă Planului de Dezvoltare al Grupului de Acțiune Locală Valea Trotușului,
Județul Bacău, având următorul buget:

Valoare totală inclusiv TVA – 421.653 lei


Valoare eligibilă fără TVA – 72.830 Eur x 4,4493 (EBC 18.03.2015)= 324.043 lei
+ 16.000 = 340.043 lei



Valoare neeligibilă fără TVA – 0 lei



Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile –81.610 lei



Valoare TVA aferentă cheltuielilor neeligibile – 0 lei

Art. 2 –Se aprobă întocmirea și înaintarea proiectului ”Achiziție buldoexcavator pentru
Intervenții în Situații de Urgență, Comuna Helegiu, Județul Bacău” în vederea obținerii
finanțării nerambursabile prin fonduri structurale FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU
DEZVOLTARE RURALĂ – Măsura 413-322 (Corespondent Masura 322 – PNDR)
”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și
populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”, aferentă Planului de Dezvoltare al
Grupului de Acțiune Locală Valea Trotușului, Județul Bacău.
Art. 3 – Numarul de locuitori aferenți comunei Helegiu la data de 01.07.2014 este
de 6 849 , conform adresei nr. 2165 din 17.03.2015 emisă de către Direcția Județeană de
Statistică – Bacău.
Art. 4 – Se angajează să contribuie la asigurarea resurselor financiare necesare
implementării optime a proiectului în condițiile rambursării / decontării cheltuielilor din
alocările FEADR, conform regulilor de decontare stabilite de autoritatea finanțatoare.
Art. 5 – Se angajeaza să finanțeze din bugetul local toate costurile neeligibile ale
proiectului pe durata de implementare a activităților ce derivă din proiect.
Art. 6 – Se angajează să susțină toate costurile conexe proiectului care intervin în
derularea acestuia, costuri care nu pot fi finanțate din FEADR și fără de care proiectul nu
poate fi implementat.
Art. 7 – Se angajează să asigure cheltuielile de mentenanță și gestionarea
investiției pe o durată de cel puțin 5 ani de la data la care investiția a fost dată în exploatare
și să asigure exploatarea în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
Art. 8 – Se angajează să mențină proprietatea proiectului și natura activității
pentru care s-a acordat finanțare pe o perioadă de cel puțin 60 luni (5 ani) după data
finalizării proiectului și să asigure sustenabilitatea în această perioadă.
Art. 9 – Se obligă să respecte, pe durata pregătirii proiectului și a implementării
acestuia, prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul egalității de șanse,
dezvoltării durabile, eficienței energetice, echizițiilor publice, informării și publicității aferente
PNDR-FEADR.
Art. 10 – Se împuternicește primarul comunei Helegiu să semneze toate actele ce
derivă din procesul de elaborare, depunere, precontractare, contractare, implementare și
raportare în cadrul proiectului în numele comunei Helegiu.
Art. 11 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul
Bacău, Primarului comunei Helegiu și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HELEGIU

HOTARARE
privind insusirea Raportului de follow-up nr. 72 din 16.01.2015 încheiat în urma
actiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a masurilor dispuse prin
Decizia nr.66 din data de 13.08.2014 împreuna cu Decizia nr. 20 din 17.02.2015 de
prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr. 66 din
13.08.2014
Consiliul Local al comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedere prevederile:
-Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu inregistrata sub nr. nr.1559/27.02.2015
- Referatul nr.1560/27.02.2015 intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Helegiu, precum si rapoartele comisiilor de
specilaitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.2069 si 2070 din 19.03.2015;
- Raportul de follow-up nr.72 din 16.01.2015 si Decizia nr.66/13.08.2014, Decizia nr. 20 din
17.02.2015 ale Curtii de Conturi judetul Bacau;
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:
Art.1. Se insuseste Raportul de follow-up înregistra sub nr. 72 din 16.01.2015 şi a Deciziei
nr. 20 din 17.02.2015 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin
Decizia nr. 66 din 13.08.2014 a Curtii de Conturi judetul Bacau
Art. 2. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului
comunei Helegiu si Curtii de Conturi judetul Bacau.
PRESEDINTE DE SEDINTA,

Dascalu Vasile

Contrasemnează,
SECRETAR COMUNA,
Mariana Spiridon
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE
privind modificarea si Completarea Hotararii nr. 7/09.02.2015 ,privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015
Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 1561/27.02.2015 ;
- Raportul compartimentului de specilitate nr. 1562/27.02.2015precum si rapoartele
comisiilor de specilitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 2072, 2073 si 2074 din
20.03.2015;
- Prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;
- Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare ;
In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica
locala republicata;
HOTARASTE
Art.1 Se aproba modificarea si completarea art.5 prin completarea cu un nou aliniat,astfel:
“ Art. 5- alin (2) Se aproba utilizarea din excedentul bugetar la inchiderea exercitiului
bugetar al anului 2014, sursa de finantare venituri proprii (sursa E) pentru finantarea sectiunii
functionare in anul 2015 in suma de 100,32 mii lei.”
Art. 2 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,

Dascalu Vasile

Contrasemnează,
SECRETAR COMUNA,
Mariana Spiridon
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