ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014
Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere:
-Prevederile Legii nr.356/19.12.2014 a bugetului de stat pe anul 2014;
- Prevederileart. 19, alin 2 si art. 20 alin 1 lit.c Legii 273/2006 privind finantele publice locale
cu modificarile si completarile ulterioare si ale OUG 59/2014 privind rectiificarea bugetuluinde
stat pentru anul 2014;;
- Adresele Directiei Generale a Finantelor Publice nr. 3363/07.10.2014 , 3369/08.10.2014
3409/20.10.2014 ;
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu 8720/20.10.2014 si Raportul
compartimentului de specilitate 8845/22.10.2014 precum si avizul comisiilor de specialiate
din cadrul Conslilului local Helegiu nr. 9406/30.10.2014,9407/30.10.2014 si9408/30.10.2014.
In temeiul art.36(4) lit. a3547/24.04.20014; 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala republicata;cu modificarile si compeltarile ulterioare
HOTARASTE :
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetul local al comunei Helegiu cu suma de 264 mii lei dupa
cum urmeaza:
A) Salarii si alte drepturi salariale, precum si contributii aferente acestora in invatamantul
preuniversitar de stat –suma de 23 mii lei
B) Hotarari judecatoresti pentru plata salariilor din invatamant preuniversitar de stat
- suma de 10 mii lei
C) salarii si alte drepturi salariale, precum si contributii aferente acestora
- suma de 22 mii lei
D) Bunuri si servicii
- suma de 98,9 mii lei dupa cum urmeaza:
- capitolul 51 incalzire si alte bunuri si servicii - 13,0 mii lei
- capitolul 67 amenajare parc
- 3,0 mii lei
- capitolul 70 iluminat publici
- 30,0 mii lei
- capitolul 80 drumuri
- 34,4 mii lei
- capitolul 87 actiuni economicei
- 18,5 mii lei
E) Asistenta sociala boli si invaliditate - suma de 110,1 mii lei

Art .2 Bugetul local va cuprinde la partea de venituri suma de de 5.232,38 mii lei mii lei iar la
partea de cheltuieli suma de 5.232,38 mii lei, cu un deficit de 600 mii lei.
Art. 3 Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce
indeplinire prezenta hotarare prin biroul de specialitate .
Art.4 Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului judetului Bacau
- Primarul comunei Helegiu
- Compartiment financiar-contabil
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
privind aprobarea la plata a sumei de 5331 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli
transport personal didactic pentru luna septembrie 2014
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara ;
Avand in vedere:
-Prevederile art.105 din Legea 1/2011 - Legea Educatiei Nationale, cu modificarile şi
completarile ulterioare
- 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. 9 din
10.10.2014, prin care aproba drepturile banesti aferente personalului didactic reprezentand
cheltuieli de deplasare pentru luna mai 2014 precum si adresa nr. 1748/13.10.2014 a Scolii
Helegiu inregistrata la Primaria Helgiu sub nr. 8255/13.10.2014;
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. Nr.8433/15.10.2014si
expunerea de motive nr Nr.8432/15.10.2014, precum si rapoartele comisiilor de specialitate
din cadrul consiliului local Helegiu nr. 9409/30.10.2014,9410/30.10.2014 si 9411/30.10.2014.
In conformitate cu prevederile art. 36, alin 6, lit. a, pct. 1 art 45 alin 1 din Legea 215/2001
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare :
HOTARASTE
Art. 1 Se aproba plata sumei 5331 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli transport
personal didactic pentru luna septembrie 2014 .
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
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Privind desemarea reprezentantilor in consiliu de admistratie al Scolii Gimnaziale Helegiu
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere:
- Adresa nr.1625/29.09.2014 a Scolii Gimnaziale Helegiu, inregistrata la primaria comunei Helegiu
sub nr. 29.09.2014, prin care se solicita desemarea reprezentantilor in Consiliul de administraţie;
- Analizand Expunerea de motive nr.8572/17.10.2014 la proiectul de hotararare initiat de primarul
comunei Heelgiu , Raportul de specialitate nr. 8573/17.10.2014 precum si avizul comisiilor de
specialitate din cadrul consiliului local Helegiu nr.9412/30.10.2014,9413/30.10.2014 si
94141/30.10.2014;
- In conformitate cu prevederile art. 96 alin. 2 lit. b din Legea invatamatuluinr. 1/2011 si ale art. 33 din
Ordinul nr. 4925/2005 – pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unitatilor de
invatamant preuniversitar;
- în temeiul art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 1, art. 45 alin. 1 şi alin. 5, art. 47 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare
HOTARASTE
Art. 1 – Se aproba desemnarea reprezentantilor in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale
Helegiu,dupa cum urmeaza:
- reprezentant al primarului comunei Helegiu: doamna Tudor Mariana- arhivar
- reprezentanti ai consilului local Helegiu : consilier Prentu Mihaela si consilier Rata Neculai
Art. 2 – Reprezentantii desemnati vor participa la sedintele Consiliului de administratie, lunar, sau ori
de cate ori se considera necesar şi vor aduce la cunostinta Consiliului local hotărârile adoptate.
Art. 4 - Prevederile prezentei hotatari vor fi comunicate :
- Primarului comunei Helegiu
- Intitutiei prefectului judetului Bacau
- Scolii Gimnaziale Helegiu
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