
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 
 

HOTARARE 
Nr. 53  /28.11.2017 

                privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local al comunei  
Helegiu 
 
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din 28.11.2017 
Avand in vedere: 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Helegiu nr.35 din 14.07.2016 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al 
Comunei  Helegiu 

-  Luând act de Expunerea de motive înregistrată sub nr. 9477/14.11.2017, 
înaintată de primarul commune Helegiu şi Raportul de specialitate al secretarului 
comunei  Helegiu înregistrată sub nr. 9478/14.11.2017 

- Vazand avizele comisilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu 
10035,10036,10037 din 27.11.2017 

 În temeiul prevederilor art.35 alin.(1), art.36 alin.(9), art. 41, art. 45 alin. (1) şi art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 Domnul  consilier Oprea Sorin  se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local 
al comunei Helegiu, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna NOIEMBRIE 2017 
. Art.2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate 
.  

Presedinte de sedinta 
Oprea Sorin 

Contrasemneaza 
secretar comuna 
Mariana Spiridon 

 
 
 
 
 
 
Hotararea a fost adoptata cu 13  voturi ”pentru’’ ,0  voturi impotriva, 0  voturi abtineri din totalul de 15 
consilieri in functie  din care 13  prezenti la sedinta 
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HOTARARE 

Nr. 54/28.11.2017 
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 

 
 

Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din 28.11.2017 
Avand in vedere : 

- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu inregistrata sub nr. 9259/10.11.2017 
- Referatul Biroului Financiar –Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperari Creante, 

inregistrat sub nr. 9260/.10.112017, privind necesitatea de a vira credite bugetare de la 
un capitol la altul si de a suplimenta cu credite bugetare unele activitati; 

- Prevederile Consiliului local Helegiu nr 23/31.03.2017 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pe anul 2017; 

- Prevederile art. 49 alin 4 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile ulterioare; 

- Prevederile art. 36 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 
ulterioare; 

- Vazand avizele comisilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu 
10041,10042,10043 din 27.11.2017 ; 

In temeiul prevederilor art. 36, aliniatul (2), Iitera ,,b" raportat la aliniatul ( 4 ), lit era ,,a", 
art.45, alin (2), litera ,,a", art. 48 alin (2) si art 115 alin (l ), litera ,,b" din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
 

HOTARASTE 
 

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local al Comunei Helegiu cu suma de 262000 lei, astfel 
bugetul va cuprinde: 
La venituri: 
Cap  11.02.00 – Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate      
257000 lei          
    
La cheltuieli 
     Cap  65.04.01 – Invatamant, titlu 10 Salarii 257000 lei      
     Cap  54.05.00 – Fond de rezerva la dispozitia autoritatilor locale ( -82690 ) lei 
     Cap  51.01.03 – Autoritati executive, titlu 10 Salarii 27600 lei 
     Cap  56.07.00 – Transferuri din bugetul local catre institutiile de handicap 23200 lei 
     Cap  70.05.01 – Alimentare cu apa , titlu 20 Bunuri si servicii 31890 lei 
     Cap  74.05.01 – Salubritate, titlu 71 Cheltuieli de capital (- 20000 ) lei 
     Cap  74.05.01 – Salubritate, titlu 20 Bunuri si servicii   20000 lei 
     Cap  68.05.02 – Asistenta sociala, titlu 57 Ajutoare sociale in numerar (-45000) lei 
     Cap  65.04.01 – Invatamant, titlu 10 Salarii (hotarari judecatoresti) 45000 lei     
     Cap  66.50.50 – Alte institutii si actiuni sanitare titlu 71 Cheltuieli de capital  (-7000 ) lei 
     Cap  84.03.01 - Drumuri si poduri titlu 71 Cheltuieli de capital (-13000 ) lei 
     Cap  84.03.01 - Drumuri si poduri titlu 20 Bunuri si servicii 20000  lei 
     Cap  65.04.01 – Invatamant, titlu 71 Cheltuieli de capital 5000 lei      



 Art, 2 Se aproba finantarea lucrarii ” Consolidare scoala si refacere acoperis Bratila II 
com.Helegiu” cuprinsa in lista de investitii Scoala Gimnaziala Helegiu si rectificarea bugetului la   
Cap  65.04.01 – Invatamant, titlu 71 Cheltuieli de capital 5000 lei      
 Art .3 Se aproba utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 5000 lei pentru 
finantarea  cheltuielilor de investitii          
 Art .4 Bugetul va cuprinde la venituri suma de 11 945 400   lei si la cheltuieli suma de  
12 716 570 lei cu un deficit de 771170 lei 
         Art. 4 Prezenta se va comunica de secretarul comunei Helegiu catre: 

- Biroului Financiar –Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperari Creante 
- Primarul comunei Helegiu 
- Institutia Prefectului Judetului Bacau 

 
 

Presedinte de sedinta 
Oprea Sorin 

Contrasemneaza 
secretar comuna 
Mariana Spiridon 

 
 
 
 
 
 
Hotararea a fost adoptata cu 13  voturi ”pentru’’ ,0  voturi impotriva, 0  voturi abtineri din totalul de 15 
consilieri in functie  din care 13  prezenti la sedinta 
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 HOTARARE 
Nr.55 /28.11.2017 

privind decontarea  sumei de   4625  lei reprezentand contravaloarea cheltuieli transport  
personal didactic si personal didactic  auxiliar pentru  luna octombrie 2017 

 
Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din 28.11.2017; 
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. 
- HG nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor 
pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar 
din învăţământul preuniversitar de stat ; 
- Adresa nr. 2950/13.11.2017 a  Scolii cu calsele I-VIII Helegiu ,inregistrata la primaria comunei 
Helegiu sub nr. 9351/13.11.2017 precum si Hotararea  Consiliului de administartie  a Scolii cu 
clasele I-VIII Helegiu nr. 11/10.11.2017; 
-Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 9473/14.11.2017 ; 
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.9474.14.11.2017; 
- Vazand avizele comisilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu 
10038,10039,10040 din 27.11.2017 
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 decontarea  sumei de 4625  lei  reprezentand contravaloarea cheltuieli 
transport  personal didactic si personal didactic  auxiliar pentru  luna octombrie  2017; 
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, Scoala  Gimnaziala Helegiu- Compartimentului Finaciar –
Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante; 

 
Presedinte de sedinta 

Oprera Sorin 
Contrasemneaza 
secretar comuna 
Mariana Spiridon 

 
 
 
 
 
 
Hotararea a fost adoptata cu 11  voturi ”pentru’’ ,0  voturi impotriva, 2  abtineri din totalul de 15 consilieri 
in functie  din care 13 prezenti la sedinta 



 
 
 
 
 
 
 


