OMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Nr.49 /31.10.2017
privind decontarea sumei de 4564 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli transport
personal didactic si personal didactic auxiliar pentru luna sptembrie 2017
Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din 31.10.2017;
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. 2808/18.10.2017 a Scolii cu calsele I-VIII Helegiu ,inregistrata la primaria comunei
Helegiu sub nr. 8139/19.10.2017 precum si Hotararea Consiliului de administartie a Scolii cu
clasele I-VIII Helegiu nr. 10/18.10.2017;
-Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 8165/20.10.2017 ;
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.8166/20.10.2017;
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.8445,8446,8447 din
30.10.2017;
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 4564 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli
transport personal didactic si personal didactic auxiliar pentru luna septembrie 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
Coman Elena
Contrasemneaza
secretar comuna
cons,jr. Mariana Spiridon

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

ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONISLIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Nr. 50/31.10.2017
privind stabilirea modului de intocmire si ţinere a registrului agricol la nivelul UAT
Helegiu
Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara din 31.10.2017;
Văzând :
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 3929/12.10.2017;
- Referatul nr. 3930/12.10.2017 al Compartimentului Agricol si Cadastru in cuprinsul caruia se
argumentezanecesitatea funcţionarii Compartimentului Registru Agricol în concordaţă cu
modificarile legislative în materie, urmărindu-se crearea cadrului necesar pentru trecerea la
întocmirea ṣi ţinerea registrului agricol exclusiv în format electronic, acesta urmând a se
interconecta cu Registrul Agricol Naţional (RAN), cu Registrul Electronic Naţional al
Nomenclaturii Stradale (RENNS) ṣi cu aplicaţia ANCPI-ETERRA;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.8449.8450, 8451
din 30.10.2017
Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (4) - (7) ale Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind
registrul agricol aṣa cum a fost completată prin Legea nr. 54/2017 ṣi ale art. 36 alin (2) lit. a) din
Legea nr. 215/2001;
In temeiul art. 45 şi art. 115(1) , lit b din Legea 215/2001 - Legea administraţiei publice
locale, republicată:
HOTARASTE
Art. 1(1) Incepand cu 01 ianuarie 2018 , la nivelul comunei Helegiu,registrul agricol se va
intocmi ṣi se va ţine in format electronic.
(2) Registrul agricol intocmit in format electronic va fi interconectat cu Registrul agricol naţional
(RAN )care va fi implementat, dezvoltat si administrat de catre Agentia de Cadastru si
Publicitate Imobiliarain vederea raportării unitare către instituţiile interesate a datelor gestionate
de către acesta
Art. 2 Cu urmărirea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotărari se incredinţeaza
Primarul comunei Helegiu prin Compartiementul Agricol si Cadastru.
Art. 3 Prezenta hotărare se va comunica la dosar hotarari, dosar sedinţa Consiliul Local,
Instituţia Prefectului-Judeţul Bacau, Primarului comunei Helegiu, Compartimentului Agricol și
Cadastru si se aduce la cunoștinta publică prin afisare la panou și pe site-ul instituției.
Presedinte de sedinta
Coman Elena
Contrasemneaza
secretar comuna
cons,jr. 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 15 prezenti la sedinta

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Nr. 51/31.10.2017
privind modificarea HCLnr.21/14.03.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico
economici şi a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției „Modernizare
dispensar medical sat Bratila”
Consiliul local Helegiu intrunit in sedinta extraordinara din 31.10.2017;
Avand in vedere:
-OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr.
1.851/2013, Ordinul nr. 947/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor
Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;
Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr. 8413/27.10.2017, județul
Raportul nr. 8414/27.10.2017, intocmit de comparimentul de specialitate precum si avizul
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu 8451,8452,8453 din 30.10.2017;
Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
Devizul general intocmit de Proiectant- LEF PROIECT SRL BACAU;
Programul PNDL al MDRAP;
In temeiul art. 36 alin (4) lit. d) art. 45(1), art 115(1) ,lit b din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile și completările ulterioare
HOTARASTE
Art. I. Se modifica HCL nr.21/14.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici şi
a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției „Modernizare dispensar medical sat
Bratila”
Art. 1.Se modifica si va avea urmatorul continut:
Se aproba devizul general al proiectului " Modernizare dispensar medical sat Bratila” in suma
totala de 511076,00 lei, inclusiv T.V.A.
Art. 2. Se modifica si va avea urmatorul continut:
Se aprobă valoarea totala a investitiei de 511076,00 lei, inclusiv T.V.A., din care:
Buget de stat:
461524,00 lei cu TVA
inclusiv T.V.A. 19%;
Buget local:
49552,00 lei cu TVA
inclusiv T.V.A. 19%,
Art. 4. Se modifica si va avea urmatorul continut
Se aproba cofinantarea din bugetul local in suma totala de 49.552 lei inclusiv TVA.
Art. II Prezenta hotarare se comunica catre:
-Institutia Prefectului judetului Bacau
-Primarul comunei Helegiu
-Compartiment financiar-contabil
-Compartiment dezvoltare, achizitii publice, investitii
Presedinte de sedinta
Coman Elena
Contrasemneaza
secretar comuna
cons,jr. 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

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
NR.52/31.10.2017
privind modificarea HCL22/14.03.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici
şi a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției „Modernizare dispensar
medical sat Helegiu”
Consiliul local Helegiu intrunit in sedinta extraordinara din 31.10.2017;
Avand in vedere:
- OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr.
1.851/2013, Ordinul nr. 947/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor
Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;
Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr. 1946/09.10.2017, județul
Raportul nr.1947/09.10.2017, intocmit de comparimentul de specialitate precum si avizul
comisiilor despecialitate din cadrul Consiliului local Helegiu NR.8454,8455,8456 DIN
30.10.2017;
Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
Devizul general intocmit de Proiectant- LEF PROIECT SRL BACAU;
Programul PNDL al MDRAP;
In temeiul art. 36 alin (4) lit. d) art. 45(1), art 115(1) ,lit b din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile și completările ulterioare
HOTARASTE
Art. I. Se modifica HCL nr.22/14.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici şi
a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției „Modernizare dispensar medical sat
Helegiu”
Art. 1.Se modifica si va avea urmatorul continut:
Se aproba devizul general al proiectului " Modernizare dispensar medical sat Helegiu” in suma
totala de 997.014 lei, inclusiv T.V.A.
Art. 2. Se modifica si va avea urmatorul continut:
Se aprobă valoarea totala a investitiei de 550.799 lei, inclusiv T.V.A., din care:
Buget de stat:
891.938,00 lei cu TVA
inclusiv T.V.A. 19%;
Buget local:
105.436,00 lei cu TVA
inclusiv T.V.A. 19%,
Art. 4. Se modifica si va avea urmatorul continut
Se aproba cofinantarea din bugetul local in suma totala de 105.436 lei inclusiv TVA.
Art. II Prezenta hotarare se comunica catre:
-Institutia Prefectului judetului Bacau
-Primarul comunei Helegiu
-Compartiment financiar-contabil
-Compartiment dezvoltare, achizitii publice, investitii
Presedinte de sedinta
Coman Elena
Contrasemneaza
secretar comuna
cons,jr. 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

