
ROMANIA  
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
Nr. 45/28.09.2017 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 
 
 

Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din 28.09.2017 
Avand in vedere : 

- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu inregistrata sub nr. 
7136/12.09.2017 

- Referatul Biroului Financiar –Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperari Creante, 
inregistrat sub nr. 7137/.09.2017, 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 
nr.7496, 7497, 7498 /27.09.2017; 

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 
423600 lei, astfel bugetul va cuprinde: 

La venituri: 
      Cap  11.02.00 – Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate       
      405000 lei          
      Cap  43.21.00 – Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate     
      Imobiliara  18600 lei 
 
La cheltuieli 
     Cap  54.05.00 – Fond de rezerva la dispozitia autoritatilor locale ( -44800 ) lei 
     Cap  61.03.04 – Politie locala, titlu 20 Bunuri si servicii ( -16000 ) lei 
     Cap  65.04.01 – Invatamant, titlu 10 Salarii 398000 lei      
     Cap  65.50.00 – Alte cheltuieli in domeniul  invatamantului, titlu 20 Bunuri si servicii 
12000  



     lei  
     Cap  65.50.00 -  Alte cheltuieli in domeniul  invatamantului, titlu 57 Asistenta sociala 
7000  
     lei 
     Cap  70.05.01 – Alimentare cu apa , titlu 20 Bunuri si servicii 7000 lei 
     Cap  70.06.00 – Iluminat public si electrificari rurale, titlu 20 Bunuri si servicii 35000 
lei 
     Cap 70.50.00 – Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale, 
 titlu 20  Bunuri si servicii 18600 lei   
    Cap  74.05.01 – Salubritate, titlu 20 Bunuri si servicii 6800 lei 
           Art, 2 Se aproba fnantarea lucrarii ”Reabilitare si modernizare a sistemului de 
iluminat public, comuna Helegiu judetul Bacau” cuprinsa in lista de investitii si 
rectificarea bugetului la 
cap  70.06.00 - Iluminat public si electrificari rurale, titlu 71 Active nefinanciare (Investitii 
) cu suma de  50000 lei 
          Art .3 Se aproba utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 50000 lei 
pentru finantarea cheltuielilor de investitii          
          Art .4 Bugetul va cuprinde la venituri suma 11,678,800 leide si la cheltuieli suma 
de 12,444,970 lei cu un deficit de 766,170 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 

 
 

Predesinte de sedinta 
Coman Elena  

  
 

Contrasemneaza                                                                                                                                                     
Secretar comuna 

Cons.jr.Mariana Spiridon 
 
 

 
 
 

Hotararea a fost adoptata cu 15  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 .46  / 28.09.2017 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunai Helegiu, pentru anul 2018 
 
Consiliul local al comunei Helegiu, judetul Bacau,intrunit in sedinta ordinara din 
28.09.2017 
   Avand în vedere: 
-Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.6779/01.09.2017,  raportul de 
specialitatea  nr. 6780/01.09.2017,  întocmit de secretarul comunei Helegiu prin care se 
propune aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2018 precum zi 
avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu  nr.7502,7502 si 
7504/27.09.2017; 
- In conformitate cu prevederile art. 23 alin 2 lit b, alin. 3 si alin. 4 din Legea 
nr.188/1999, republicataă, privind Statutul funcţionarilor publici, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare şi  ale art 6, alin 1 din Ordinul Preşedintelui 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006, privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 
În temeiul art.36 alin.2 lit.a , alin.3 lit.b, art.45 alin.1,şi art.115, alin.1 lit.b din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală , republicat cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE 
 

Art.1. Se aproba Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunai Helegiu, pentru anul 2018, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotarare. 
Art.2. Primarul comunei Helegiu, prin aparatul de specialitate va  aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotarari 
.Art.3. Prezenta hotarire se comunică catre : 

- ANFP Bucureşti  
- Instituţia Prefectului Judetului Bacau 
-  Primarul comunei Helegiu 

 
Presedinte de sedinta, 

                                                      Coman Elena                          Contrasemnează, 
                                                                                      Secretar  comuna, 

                                                                                   Cons.jr .  Mariana Spiridon 
 
 
Hotararea a fost adoptata cu 15  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.47 /28.09.2017 

privind decontarea  sumei de   648  lei reprezentand contravaloarea cheltuieli 
transport  personal didactic si personal didactic  auxiliar pentru  luna iulie si 

august 2017 
 

Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara din 28.09.2017; 
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 ; 
- Adresele nr. 1785 si 1789  din  31.08.2017 ale  Scolii cu calsele I-VIII Helegiu din  nr .9 
din, Hotararea  Consiliului de administartie  a Scolii cu calsele I-VIII Helegiu nr. 14 si nr. 
13 din 31.08.2017; 
-Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 6908/04.09.2017 ; 
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 6909/04.09.2017; 
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.7499, 7500, 
7501 din 27.09.2017; 
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 648  lei reprezentand contravaloarea cheltuieli 
transport  personal didactic si personal didactic  auxiliar pentru  luna iulie si august 
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 12  voturi ”pentru’’ ,0  voturi impotriva, 3  voturi abtineri din totalul de 15 
consilieri in functie  din care 15 prezenti la sedinta 



JUDETUL BACAU 
PRIMARUL COMUNEI HEELGIU 

 
HOTARARE 

Nr. 48/28.09.2017 
pentru acordarea unui mandat special dlui Stoica Nelu reprezentantul comunei Helegiu în 

cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în vederea 
exercităriivotului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care pe care le 

efectuează Operatorul 
 

Consiliul local al Comunai Helegiu, judetulBacau intrunit in sedinta ordinara din 28.09.2017; 
Avand in vedere prevederile: 
- Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, actualizata;  
- Prevederile art.36, alin.(2), lit.d, art.36 alin. (6) lit. a punctul 14, art.45 alin. (1), art.115 
alin (1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația public locală, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, 
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 7356/22.09.2017, raportul 
compartimentului de specialiate nr. 7357/22.09.2017, 

- Adresa nr.674 din 21.09.2017 a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău; 
- Adresa nr.322 din 12.05.2017 a Operatorului Regional SC CRAB SA  prin care se 
solicită  modificarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare nr.556/2006/29.11.2010 prin  Actele Adiționale nr.33,34 și 35, 
- Prevederile art.16 alin. (3) lit. d coroborat cu art.21 alin. (1) din Statutul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Bacău ; 

În baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit.e și ale art.36 alin.(7), lit.c ,art 45 si art.115(1) lit b 
din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. Se acordă mandat special dlui Stoica Nelu  reprezentantul UAT Helegiu 
 în AGA la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, în vederea exercitării votului 
privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează Operatorul, cuprinse în 
Actele Adiționale nr.33,34 și 35 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu 
apă și de canalizare nr.556/2006/29.11.2010. 
Art. 2.  Prezenta hotarare va fi comunicata Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – 
ADIB, Institutiei Prefectului Judetului Bacau, persoanei nominalizate la   art. 1 a prezentei 
hotarari, Consiliului Judetean Bacau, si va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii. 
                              

Presedinte de sedinta 
Coman Elena 

Contrasemneaza 
secretar comuna 

cons,jr. Mariana Spiridon 
 
 
 
 
Hotararea a fost adoptata cu 15  voturi ”pentru’’ ,0  voturi impotriva, 0  voturi abtineri din totalul de 15 
consilieri in functie  din care 15 prezenti la sedinta 



 


