ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTĂRAR E
privind includerea in Inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Helegiu a imobilului Camin Cultural situat in satul Deleni ,
comuna Helegiu , judetul Bacau
Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara ;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.8031/01.11.2013 a primarului comunei Helegiu.
- Raportul compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protectia Mediului
nr.8032/01.11.2013, precum si rapoartele comisiilor de specilaitate din cadrul Consiliului
Local Helegiu nr. 8980 /08.11.2013, nr.8981 / 08.11.2013 si nr. 8982/08.11 2013;
- Prevederile HCL nr. 20/17.12.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Helegiu, judetul Bacau cu modificarile si completarile ulterioare
atestată prin Hotărârea Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al
judeţului, precum şi ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacau, anexa 39 ;
- 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 publică 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;
In 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 aproba includerea in Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al
comunei Helegiu, judetul Bacau a Caminului Cultural din satul Deleni, identificat potrivit
anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art.2 Primarul comunei Helegiu, prin compartimentele de specialitate , va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.3 - Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacau
- Consiliului Judeţean Bacau
- Primarului comunei Helegiu
- Compartimentului Urbanism , Amenajare teritoriu, Protectia
mediului
- Biroului Financiar Contabilitate , Taxe si Impozite, Recuperari
Creante

- Se face publică prin afisare
PRESEDINTE DE SEDINTA
Cristea Gheorghe
Contrasemneaza
Secretar comuna
jur.Mariana Spiridon
Nr.47
Data: 11.11.2013
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 contractării unui împrumut bancar in valoare de 570 mii lei
Consiliul Local al comunei Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara:
-In temeiul :
- Prevederilor art.36, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.b) , ale art. 45 alin. (2), lit.a) si lit b), precum şi
ale art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata,
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta nr. 64/2007 privind datoria publica;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările si completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr.
34/2006 si Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publica;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor
derulate prin trezoreria statului, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit si adecvarea
capitalului;
- Regulamentul CNVM nr. 6/1999 privind calificarea unor titluri de credit ca valori mobiliare
si Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare;
- Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.
-Tinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte
sau convenţii,
-Luand act de expunerea de motive a Primarului comunei, inregistrata sub nr.
7549/24.10.2013, de raportul Biroului Financiar Contabilitate Taxe si Impozite, Recuperari
Creante nr. 7734/28.10.2013 , constand in necesitatea asigurarii resurselor financiare
pentru realizarea proiectului „Modernizare drumuri comunale, comuna Helegiu, judetul
Bacau.Canalizare si statie de epurare in satele Helegiu si Deleni comuna Helegiu, judetul
Bacau .Infiintare gradinita si promovarea patrimoniului cultural in comuna Helegiu, judetul
Bacau’’ precum si rapoartele comisiilor de specilaitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.
8974 /08.11.2013, nr.8975 / 08.11.2013 si nr. 8976/08.11 2013;
In temeiul art 39 alin 9 si art 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare
HOTARASTE
Art.1. Se aprobă contractarea unui imprumt bancar in valoare de 570 mii lei , pe o perioada
de 6 luni pentru finanatarea proiectului „Modernizare drumuri comunale, comuna Helegiu,
judetul Bacau.Canalizare si statie de epurare in satele Helegiu si Deleni comuna Helegiu,

judetul Bacau .Infiintare gradinita si promovarea patrimoniului cultural in comuna Helegiu,
judetul Bacau’’.
Art 2 –Pentru semnarea contractului de credit,contractelor de garantii si orice alte
documente, modificari si completari convenite intre partile contractante se desemneaza
doamna Mihaela Badic, primar comuna Helegiu si domnul Neaga Neculai , contabil.
Art.3 Prezenta se comunica:
- Institutiei Prefectului judetul Bacau
- Primarului comunei Helegiu
- Biroul Financiar Contabilitate Taxe si Impozite, Recuperari Creante;
- Publica prin afisare

PRESEDINTE DE SEDINTA
Cristea Gheorghe
Contrasemneaza
Secretar comuna
jur.Mariana Spiridon
Nr.49
Data: 11.11.2013
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
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Actului adiţional nr.1 la
Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului
„Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”
Consiliul Local Helegiu întrunit în şedinţa extraordinara din 27.011.2013;
Având în vedere prevederile Directivei Consiliului European nr.1999/31/CE
privind depozitarea deşeurilor, transpusă în legislaţia naţională prin H.G. nr.349/2005
privind depozitarea deşeurilor, ale Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr.78/2000 privind
regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ghidului
solicitantului, Axa prioritară 2 – POS Mediu, Domeniul Major de Investiţie 1
”Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea
infrastructurii de management al deşeurilor”, ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, precum şi prevederile Ghidului privind
regionalizarea serviciilor de salubrizare a localităţilor, ale Hotărârii nr.55/21.12.2010 a
Consiliului Local Helegiu pentru aprobarea Documentului de poziţie privind modul de
implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în
judeţul Bacău" ;
Hotărârea nr. 13/23.03.2012 a Consiliului Local al oraşului Slănic Moldova;
Luând în considerare Hotărârea nr.95/23.08.2012 a Consiliului Local al
Municipiului Moineşti.
Adresa comuna a Consiliului Judetean Bacau – Unitatea de implementare a
proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau si a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, inregistrata la
Primaria Comunei Helegiu sub nr. 9890/20.11.2013;
Văzând Expunerea de motive nr.90891/20.11.2013 a Primarului comunei Helegiu si
Raportul nr.10107/22.11.2013 a Compartimentuuli Dezvoltare, Achizitii Publice ,
Investitii precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Helegiu
nr. 10262/26.11.2013, 10263/26.11.2013 si 10264/26.11.2013;
;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(3) lit.d) şi al art.97, alin.(1), din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă Actul adiţional nr.1 la Documentul de poziţie privind modul de
implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în
judeţul Bacău”, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se împuterniceşte doamna Geaboc Badic Mihaela , Primarul comunei
Helegiu, să semneze Actul adiţional nr.1 la Documentul de poziţie privind modul de
implementare al proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în
judeţul Bacău”.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate, Consiliului
Judetean Bacau – Unitatea de implementare a proiectului „Sistem integrat de
management al deseurilor solide in judetul Bacau”, Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Consiliului Local Slănic Moldova,
Consiliului Local Moineşti, Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă
publică în condiţiile legii.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Cristea Gheorghe

Contrasemneaza
Secretar comuna
jur.Mariana Spiridon

Nr.51
Data: 27.11.2013
Hotararea a fost adoptata cu 11 voturi ”pentru’’ ,0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri din totalul de 15 consilieri
in functie , din care11 prezenti la sedinta

