COMUNA HELEGIU
R O M A N I A
______ Unitatea Administrativ Teritoriala - COMUNA HELEGIU______
Comuna Helegiu, Judeţul Bacau, tel: 0234-333000, fax. 0234-333420

e-mail: primarhelegiu@yahoo.com
Nr.

2032/07.03.2018

în conformitate cu prevederile art. 5 alin(3) din Legea nr. 544/2001, privind
liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale art. 10 alin(3) din HG nr. 123/2002, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, unitatea
administrativ teritorială Helegiu pune la dispoziţie celor interesaţi raportul periodic
de activitate pe anul 2017.

RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE al UAT HELEGIU, pentru anul 2017

I. Profilul organizational
Misiunea Unităţii Administrativ Teritoriale Helegiu este de a asigura un
management performant, corect şi echilibrat din punct de vedere al deciziilor,
pentru a oferi premisele unei dezvoltări rurala integrate durabile şi pentru crearea
unei platforme de dezvoltare pe termen lung. Totodată, misiunea UAT Helegiu
reprezintă un ansamblu de orientări fundamentale privind: serviciile publice oferite
pentru satisfacerea nevoilor generale şi specifice, segmentul de piaţă din sectorul
public căruia i se adresează, unitatea administrativ teritorială şi colectivitatea locală
unde sunt oferite serviciile, mijloacele tehnice folosite pentru producerea şi
furnizarea lor, viziunea generală a reprezentanţilor managementului instituţiei
publice vis-a-vis de funcţionarii publici, de sectorul public şi de particularităţile
comunei Helegiu.

1

Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de
specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate
permanentă, denumită primăria comunei , care duce la îndeplinire hotărârile
consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale
colectivităţii locale.
Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, asigură respectarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei,
precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a
hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local.
Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia,
care îi poate delega atribuţiile sale.
Fiecare unitate administrativ-teritorială are un secretar. Secretarul comunei
este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative
şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 117^1 din Legea nr. 215/2001, legea
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa primarul beneficiază
de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Aparatul de specialitate al
primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii.
Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi
personal contractual.
în vederea îndeplinirii obiectivelor guvernării, autorităţile locale din UAT Helegiu se
vor implica în atragerea de fonduri europene, investiţii noi, continuarea lucrărilor
de reabilitare a reţelelor de alimentare cu apa apă, revizuirea inventarelor privind
domeniul public şi privat, finalizarea aplicării legilor funciare, cadastrarea
domeniului public şi privat.
Primăria, are sediul pe str.Principala nr. 1, sat. Helegiu, Localitatea Helegiu, tel.
0234/333000, fax.0234/333420, email:. primarheleqiu@vahoo.com
II.Politici publice
Informaţii privind rezultatele implementării Planului strategic instituţional
1.Componenta societate
1.1.Sprijinirea dezvoltării armonioase a societăţii helegiene prin adoptarea de
măsuri adaptate specificului local
1.2. Facilitarea educaţiei si dezvoltării armonioase a generaţiilor tinere prin:
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- dotarea si punerea in funcţiune a Centrului de recreere pentru populaţia rurala,
comuna Helegiu"
- deschiderea a doua filiale ale bibliotecii comunale, in satul Dragugesti si Bratila
- demararea proiectului de" Modernizare si consolidare cămin cultural , sat Helegiu"
- amenajare spaţiu de joaca in curtea căminului cultura! Bratila
-demararea proiectelor de Modernizare a dispensarelor din satele: Helegiu si
Bratila

2. Componenta economie
O prioritate generala o constitue creşterea nivelului de trai prin veriga sa de
baza, creşterea economica care este parte componenta a politicilor publice. Cu atat
mai mult lansarea si continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, implicarea
factorilor locali si a reprezentanţilor societăţilor civile au devenit din ce in ce mai
acute in procesul de elaborare si realizare a programelor de dezvoltare economicosociala indiferent daca resursele financiare sunt asigurate prin fonduri
guvernamentale, fonduri private interne, cofinantari .
3. Componenta habitat
Schimbările climatice produse in ultimii ani, ne-au determinat sa acordam o
importanta deosebita, construcţiei de aparari de mal , in localităţile Bratila si
Dragugesti.
Spaţiul verde constituie o componenţă principală a ansamblului rural prin
funcţiunile multiple pe care le îndeplineşte ca element de recreare si odihnă a
populaţiei .De aceia amenajarea spatiilor verzi si a centrului civic al comunei a
reprezentat o prioritate pentru noi.
4.Componenta educaţie
Studiile au demonstrat ca fără o educaţie digitală, copiii din mediul rural vor
avea un start mai încet în viaţă. Prin deschidere celor doua filiale ale bibliotecii
comunele, am facilitat accesul tinerilor la lectura si internet, fiecare filiala fiind
dotata cu 2 respectiv 8 calculatoare conectate ia internet.
In cadrul parteneriatului educaţional "Biblioteca -Scola", au fost desfăşurate
activitati ptactice:ex. desen, quilling..

3

La centrul de recreere din satul Bratila a fost organizat un curs de desen si pictura.
5.Priorităţi pentru perioada următoare.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dotări Biblioteca comunala Helegiu, filiala Deleni, comuna Helegiu
Construire grupuri sanitare şcoala gimnaziala Helegiu, corn. Helegiu, jud.
Bacau
Centrala termica Şcoala Gimnaziala Dragugesti
Alee pietonala pe DN 11, din centru pana la Podul Tinoasei, localitatea
Helegiu, comuna Helegiu.
Modernizare DC 159 A de la km 3 + 443 - 3 + 543, localitatea Deleni,
comuna Helegiu
Modernizare prin betonare Str. Ciortea de Sus, 400 ml, localitatea Bratila,
comuna Helegiu
Pasarela pietonala in localitatea Dragugesti, punct. Pe Vale, comuna Helegiu
Modernizare prin betonare str. Costea, 200 ml, localitatea Bratila, comuna
Helegiu
Podeţ casetat pe Str. inv.Ion Dontu si 10 ml sânt pereat, in localitatea
Dragugesti in Centru, comuna Helegiu
Podeţ casetat pe str. Bisericii si betonat 100 mp, localitatea Dragugesti,
comuna Helegiu
Podeţ Str. Dealul Bisericii, punct Duta, localitatea Dragugesti, comuna
Helegiu

III Transparenţă instituţională
1. Bugetul instituţiei 1.Bugetul local (sursa A)
CONTUL DE
EXECUŢIE A
BUGETULUI LOCAL VENITURI
la data 31-12-2017
cod 20
DENUMIREA INDICATORILOR
A
TOTAL VENITURI
VENITURI PROPRII
I. VENITURI CURENTE

Cod
indicator
B
00.01
49.90
00.02
4

Incasa ri
realizate
6
7,822,689.52
2,303,204.15
7,455,891.15

A. VENITURI FISCALE
A l. IMPOZIT PE VENIT,
PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN
CAPITAL
A l. 2. IMPOZIT PE VENIT,
PROFIT, SI CÂŞTIGURI DIN
CAPITAL DE LA PERSOANE
FIZICE
Impozit pe venit
Impozitul pe veniturile din
transferul proprietăţilor
imobiliare din patrimoniul
personal
Cote si sume defalcate din
impozitul pe venit
Cote defalcate din impozitul pe
venit
Sume alocate din cotele
defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor
locale
A3. IMPOZITE SI TAXE PE
PROPRIETATE
Impozite si taxe pe proprietate
Impozit si taxa pe clădiri
Impozit pe clădiri de la
persoane fizice
Impozit si taxa pe clădiri de la
persoane juridice
Impozit si taxa pe teren
Impozit pe terenuri de la
persoane fizice
Impozit si taxa pe teren de la
persoane juridice
Impozitul pe terenul din
extravilan
Taxe judiciare de timbru si alte
taxe de timbru
Alte impozite si taxe pe
proprietate
A4. IMPOZITE SI TAXE PE
BUNURI SI SERVICII
Sume defalcate din TVA
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru
finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul

00.03
00.04

7,088,201.34
1,446,622.62

00.06

1,446,622.62

03.02
03.02.18

04.02

5,841.00
5,841.00

1,440,781.62

04.02.01

305,561.62

04.02.04

1,135,220.00

00.09

341,256.72

07.02
07.02.01
07.02.01.01

341,256.72
90,698.00
73,882.00

07.02.01.02

16,816.00

07.02.02
07.02.02.01

245,838.50
142,217.00

07.02.02.02

1,925.00

07.02.02.03

101,696.50

07.02.03

4,714.95

07.02.50

5.27

00.10

5,299,018.00

11.02
11.02.02

5,152,687.00
3,802,687.00
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comunelor, oraşelor,
municipiilor, sectoarelor si
Municipiului Bucureşti
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru
drumuri
Sume defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru
echilibrarea bugetelor locale
Taxe pe servicii specifice
Impozit pe spectacole
Taxe pe utilizarea bunurilor,
autorizarea utilizării bunurilor
sau pe desfasurarea de
activitati
Impozit pe mijloacele de
transport
Impozit pe mijloacele de
transport deţinute de persoane
fizice
Impozit pe mijloacele de
transport deţinute de persoane
juridice
Taxe si tarife pentru eliberarea
de licenţe si autorizaţii de
funcţionare
Alte taxe pe utilizarea
bunurilor, autorizarea utilizării
bunurilor sau pe desfăşurare
de activitati
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE
FISCALE
Alte impozite si taxe fiscale
Alte impozite si taxe
C. VENITURI NEFISCALE
CI, VENITURI DIN
PROPRIETATE
Venituri din proprietate
Venituri din concesiuni si
închirieri
Alte venituri din concesiuni si
închirieri de către instituţiile
publice
C2. VANZARI DE BUNURI SI
SERVICII
Venituri din prestări de servicii
si alte activitati

11.02,05

105,000.00

11.02.06

1,245,000.00

15.02
15.02.01
16.02

0.00
0.00
146,331.00

16.02.02

132,684.00

16.02.02.01

119,445.00

16.02.02.02

13,239.00

16.02.03

11,309.00

16.02.50

2,338.00

00.11

1,304.00

18.02
18.02.50
00.12
00.13

1,304.00
1,304.00
367,689.81
34,639.76

30.02
30.02.05

34,639.76
34,639.76

30.02.05.30

34,639.76

00.14

333,050.05

33.02

180,218.00
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Venituri din prestări de servicii
Venituri din taxe
administrative, eliberări
permise
Taxe extrajudiciare de timbru
Amenzi, penaiitati si confiscări
Venituri din amenzi si alte
sancţiuni aplicate potrivit
dispoziţiilor legale
Venituri din amenzi si alte
sancţiuni aplicate de către alte
instituţii de specialitate
Alte amenzi, penaiitati si
confiscări
Diverse venituri
Alte venituri
Varsaminte din secţiunea de
funcţionare pentru finanţarea
secţiunii de dezvoltare a
bugetului local (cu semnul
minus)
Varsaminte din secţiunea de
funcţionare
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE
încasări din rambursarea
împrumuturilor acordate
Sume din excedentul bugetului
local utilizate pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare
IV. SUBVENŢII
SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Subvenţii de la bugetul de stat
B. Curente
Subvenţii pentru acordarea
ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri
Finanţarea Programului
National de Dezvoltare Locala
Subvenţii de la alte
administraţii
Sume primite de la Agenţia
Naţionala de Cadastru si
Publicitate Imobiliara

33.02.08
34.02

180,218.00
9,837.05

34.02.02
35.02
35.02.01

9,837.05
139,036.00
67,137.00

35.02.01.02

67,137.00

35.02.50

71,899.00

36.02
36.02.50
37.02.03

3,959.00
3,959.00
-218,000.00

37.02.04

218,000.00

00.16
40.02

0.00
0.00

40.02.14

0.00

00.17
00.18

366,798.37
366,798.37

42.02
00.20
42.02.34

366,798.37
366,798.37
178,297.00

42.02.65

188,501.37

43.02

0.00

43.02.21

0.00
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CONTUL DE EXECUŢIE
A BUGETULUI LOCAL CHELTUIELI
la data de 31-12-2017

Denumirea indicatorilor

Cod
indicator

Plaţi
efectuate

TOTAL CHELTUIELI

49.02

7914704

Partea I-a SERVICII
PUBLICE GENERALE
Autoritati publice si
acţiuni externe
Autoritati executive si
legislative
Autoritati executive
Alte servicii publice
generale
Fond de rezerva bugetara
la dispoziţia autoritatilor
locale
Transferuri cu caracter
general intre diferite
nivele ale administraţiei
Transferuri din bugetele
locale pentru instituţiile
de asistenta sociala
pentru persoanele cu
handicap
Partea a Il-a Aparare,
Ordine Publica si
Siguranţa Naţionala
Ordine publica si
siguranţa naţionala
Ordine publica
Politie locala
Protecţie civila si
protecţia contra
incendiilor
Partea a IlI-a Cheltuieli
Social - Culturale
Invatamant

50.02

1394411

51.02

1327778

51.02.01

1327778

51.02.01.03
54.02

1327778

54.02.05

56.02

66633

56.02.07

66633

59.02

217139

61.02

217139

61.02.03
61.02.03.04
61.02.05

150049
150049
67090

63.02

4410549

65.02

3018870
8

Invatamant preşcolar si
primar
Invatamant preşcolar
Invatamant primar
Invatamant secundar
Invatamant secundar
Inferior
Alte cheltuieli in domeniul
invatamantului
Sanatate
Alte cheltuieli in domeniul
sanatatii
Alte instituţii si acţiuni
sanitare
Cultura, recreere si religie
Servicii culturale
Biblioteci publice
comunale, orăşeneşti,
municipale
Cămine culturale
Servicii recreative si
sportive
Tineret
întreţinere grădini
publice, parcuri, zone
verzi, baze sportive si de
agrement
Alte servicii in domeniile
culturii, recreeri si religiei
Asigurări si asistenta
sociala
Asistenta sociala in caz
de boli si invalidităţi
Asistenta sociala in caz
de invaliditate
Prevenirea excluderii
sociale
Ajutor social
Partea a IV-a Servicii si
Dezvoltare publica,
Locuinţe, Mediu si Ape
Locuinţe, servicii si
dezvoltare pubiica
Alimentare cu apa si
amenajari hidrotehnice
Alimentare cu apa

65.02.03

1021326

65.02.03.01
65.02.03.02
65.02.04
65.02.04.01

305850
715476
1948975
1948975

65.02.50

48569

66.02
66.02.50

48022
48022

66.02.50.50

48022

67.02
67.02.03
67.02.03.02

267205
173109
51670

67.02.03.07
67.02.05

121439
73129

67.02.05.02
67.02.05.03

50000
23129

67.02.50

20967

68.02

1076452

68.02.05

888875

68.02.05.02

888875

68.02.15

187577

68.02.15.01
69.02

187577
819526

70.02

516343

70.02.05

191530

70.02.05.01

191530
9

Iluminat public si
electrificări rurale
Aite servicii in domeniile
locuinţelor, serviciilor si
dezvoltării comunale
Protecţia mediului
Salubritate si gestiunea
deşeurilor
Salubritate
Canalizarea si tratarea
apelor reziduale
Partea a V-a Acţiuni
economice
Transporturi
Transport rutier
Drumuri si poduri
Alte acţiuni economice
Alte acţiuni economice
Rezerve, Excedent/Deficit
Excedent
Excedentul secţiunii de
funcţionare
Excedentul secţiunii de
dezvoltare
Deficit
Deficitul secţiunii de
funcţionare
Deficitul secţiunii de
dezvoltare
CHELTUIELI SECŢIUNEA
FUNCŢIONARE
Partea I-a SERVICII
PUBLICE GENERALE
Autoritati publice si
acţiuni externe
Autoritati executive si
legislative
Autoritati executive
Alte servicii publice
generale
Fond de rezerva bugetara
la dispoziţia autoritatilor
locale
Transferuri cu caracter
general intre diferite
nivele ale administraţiei

70.02.06

271412

70.02.50

53401

74.02
74.02.05

303183
242712

74.02.05.01
74.02.06

242712
60471

79.02

1073079

84.02
84.02.03
84.02.03.01
87.02
87.02.50
96.02
98.02
98.02.96

1062296
1062296
1062296
10783
10783
-92014
671274
671274

98.02.97
99.02
99.02.96

-763288

99.02.97

-763288

49.02 SF

6744915

50.02

1431166

51.02

1364533

51.02.01

1364533

51.02.01.03
54.02

1364533

54.02.05

56.02

66633
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Transferuri din bugetele
locale pentru instituţiile
de asistenta sociala
pentru persoanele cu
handicap
Partea a Il-a Aparare,
Ordine Publica si
Siguranţa Naţionala
Ordine publica si
siguranţa naţionala
Ordine publica
Politie locala
Protecţie civila si
protecţia contra
incendiilor
Partea a IlI-a Cheltuieli
Social - Culturale
Invatamant
Invatamant preşcolar si
primar
Invatamant preşcolar
Invatamant primar
Invatamant secundar
Invatamant secundar
inferior
Alte cheltuieli in domeniul
invatamantului
Cultura, recreere si religie
Servicii culturale
Biblioteci publice
comunale, orăşeneşti,
municipale
Cămine culturale
Servicii recreative si
sportive
Tineret
întreţinere grădini
publice, parcuri, zone
verzi, baze sportive si de
agrement
Alte servicii in domeniile
culturii, recreeri si religiei
Asigurări si asistenta
sociala
Asistenta sociala in caz
de boli si invalidităţi

56.02.07

66633

59.02

210030

61.02

210030

61.02.03
61.02.03.04
61.02.05

150049
150049
59981

63.02

4189735

65.02
65.02.03

2944373
1021326

65.02.03.01
65.02.03.02
65.02.04
65.02.04.01

305850
715476
1874478
1874478

65.02.50

48569

67.02
67.02.03
67.02.03.02

168910
74814
47564

67.02.03.07
67.02.05

27250
73129

67.02.05.02
67.02.05.03

50000
23129

67.02.50

20967

68.02

1076452

68.02.05

888875
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Asistenta sociala in caz
de invaliditate
Prevenirea excluderii
sociale
Ajutor social
Partea a IV-a Servicii si
Dezvoltare publica,
Locuinţe, Mediu si Ape
Locuinţe, servicii si
dezvoltare publica
Alimentare cu apa si
amenajari hidrotehnice
Alimentare cu apa
Iluminat public si
electrificări rurale
Alte servicii in domeniile
locuinţelor, serviciilor si
dezvoltării comunale
Protecţia mediului
Salubritate si gestiunea
deşeurilor
Salubritate
Canalizarea si tratarea
apelor reziduale
Partea a V-a Acţiuni
economice
Transporturi
Transport rutier
Drumuri si poduri
Alte acţiuni economice
Alte acţiuni economice
Rezerve, Excedent/Deficit
Excedent
Excedentul secţiunii de
funcţionare
Deficit
Deficitul secţiunii de
funcţionare
CHELTUIELI SECŢIUNEA
DEZVOLTARE
Partea I-a SERVICII
PUBLICE GENERALE
Autoritati publice si
acţiuni externe
Autoritati executive si

68.02.05.02

888875

68.02.15

187577

68.02.15.01
69.02

187577
704001

70.02

419568

70.02.05

183267

70.02.05.01
70.02.06

183267
221813

70.02.50

14488

74.02
74.02.05

284433
242712

74.02.05.01
74.02.06

242712
41721

79.02

209983

84.02
84.02.03
84.02.03.01
87.02
87.02.50
96.02
98.02
98.02.96

199200
199200
199200
10783
10783
671274
671274
671274

99.02
99.02.96
49.02 SD

1169789

50.02

-36755

51.02

-36755

51.02.01

-36755
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legislative
Autoritati executive
Partea a Il-a Aparare,
Ordine Publica si
Siguranţa Naţionala
Ordine publica si
siguranţa naţionala
Ordine publica
Politie locala
Protecţie civila si
protecţia contra
incendiilor
Partea a IlI-a Cheltuieli
Social - Culturale
Invatamant
Invatamant secundar
Invatamant secundar
inferior
Sanatate
Alte cheltuieli in domeniul
sanatatii
Alte instituţii si acţiuni
sanitare
Cultura, recreere si religie
Servicii culturale
Biblioteci publice
comunale, orăşeneşti,
municipale
Cămine culturale
Partea a IV-a Servicii si
Dezvoltare publica,
Locuinţe, Mediu si Ape
Locuinţe, servicii si
dezvoltare publica
Alimentare cu apa si
amenajari hidrotehnice
Alimentare cu apa
Iluminat public si
electrificări rurale
Alte servicii in domeniile
locuinţelor, serviciilor si
dezvoltării comunale
Protecţia mediului
Salubritate si gestiunea
deşeurilor
Salubritate

51.02.01.03
59.02

-36755
7109

61.02

7109

61.02.03
61.02.03.04
61.02.05

7109

63.02

220814

65.02
65.02.04
65.02.04.01

74497
74497
74497

66.02
66.02.50

48022
48022

66.02.50.50

48022

67.02
67.02.03
67.02.03.02

98295
98295
4106

67.02.03.07
69.02

94189
115525

70.02

96775

70.02.05

8263

70.02.05.01
70.02.06

8263
49599

70.02.50

38913

74.02
74.02.05

18750

74.02.05.01
13

Canalizarea si tratarea
apelor reziduale
Partea a V-a Acţiuni
economice
Transporturi
Transport rutier
Drumuri si poduri
Rezerve, Excedent/Deficit
Excedent
Excedentul secţiunii de
dezvoltare
Deficit
Deficitul secţiunii de
dezvoltare

74.02.06

18750

79.02

863096

84.02
84.02.03
84.02.03.01
96.02
98.02
98.02.97

863096
863096
863096
-763288

99.02
99.02.97

-763288
-763288

2. Informaţii legate de procesul de achiziţii publice
Lista contractelor de achiziţii încheiate de instituţie:
Nr.
Crt.
1.

Obiectul contractului

Valorea
contractului
1445,94

Procedura de
achiziţie
Achiziţie
directa
Achiziţie
directa

Numele
câştigătorului
SC DAY
ELECTRIC
SC EUROCAD
EXPERT SRL

2023

Achiziţie
directa

SC EUROCAD
EXPERT SRL

1428

Achiziţie
directa

SC EUROCAD
EXPERT SRL

5.

întreţinere Iluminat
Public
Măsurători cadastrale
pentru inseriere drept
proprietate si inseriere
construcţie pentru
"Sediu Administrativ
Primărie" in Cartea
Funciara
Măsurători cadastrale
pentru înscriere drept
proprietate si inseriere
construcţie pentru
"Cămin Cultural Deleni"
in Cartea Funciara.
Măsurători cadastrale
pentru inseriere drept
proprietate si inseriere
construcţie pentru
"Cămin Cultural
Dragugesti" in Cartea
Funciara.
Achiziţie lemn de foc

47362

6.

Servicii de leqatorie

7310

Achiziţie
directa
Achiziţie

SC SLATINA
FOREST SRL
SC FELIX-2008

2.

3.

4.

1785

14

9.

arhiva
Documentaţie pentru
obţinerea acordurilor si
avizelor pentru
obiectivul " Modernizare
si consolidare cămin
cultural , sat Heleqiu"
Servicii de proiectare
pentru obiectivul"
Aparare de mal DC 160,
Km 3+800-4+000
Materiale de curăţenie

10.

Papetarie

4113.49

11.

Timbre poştale

1440

12.

Tonere

1478.41

Achiziţie
directa

13.

Tonere

997

14.

Steaguri

240

15.

Computer birou

5667.32

Achiziţie
directa
Achiziţie
directa
Achiziţie
directa

16.

Autorizaţii de
funcţionare si
Certificate de
înmatriculare

350

Achiziţie
directa

17.

Formulare
/anchete
sociale
Formulare
modificare
soc.
Tipizate

239

Achiziţie
directa

Livirom S.R.L.

529.95

Achiziţie
directa
Achiziţie
directa

SC COMSM
S.R.L.
IRIMPEX SRL

7.

8.

18.
19.

cerere
assist.

directa
Achiziţie
directa

S.R.L.
SC RISE
PROIECT SRL

7140

Achiziţie
directa

SC RISE
PROIECT SRL

2641.94

Achiziţie
directa
Achiziţie
directa
Achiziţie
directa

SC LOGI OFICE
SRL
SC LOGI OFICE
SRL
COMPANIA
NAŢIONALA
POSTA ROMANA
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALA
PALAMARIUC
MIHAI
MK SOFT SRL

36654

SC FLANDO SRL
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALA
PALAMARIUC
MIHAI
Magic Prinţ
S.R.L.

cerere
Dr. Asist,

Formulare cerere ajutor
încălzire
Formulare anchete
sociale

1606.5

15

20.

Imprimante

21.
22.

Cilindru Xerox
Achiziţie motopompa
ape murdare
Panouri de informare

23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

549.92

Achiziţie
directa

ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALA
PALAMARIUC
MIHAI

7109.06

Achiziţie
directa
Achiziţie
directa
Achiziţie
directa
Achiziţie
directa

SC NOVAM O DA
S.R.L.
MEDIA CLASS
SRL
SC DaY Electric

1194

Gard împrejmuire sediul
Primăriei
Hidrant portabil/
înlocuire hidrant
subteran /revizie
hidrant subteran
Amenajare centru civic

9555.7

29912.51

Achiziţie
directa

SC MARDAG
CONSTRUCT
S.R.L

Dotări biblioteca
Helegiu, filiala
Dragugesti, comuna
Helegiu, Judeţul Bacau
Servicii de mentenanta
pentru sistemele de
securitate electronica

4105.50

Achiziţie
directa

SC LOVADEN
GRUP S.R.L.

4284

Achiziţie
directa

SC PRODBAC
SECURITY
S.R.L.

Achiziţionare agregate
natural pentru
întreţinere drumuri
comunale
SF.PTh, Avize, Dotări
Independente",
Proiectare pentru
obiectivul de investiţii
"demolare cămin
cultural sat Bratila",
refacere împrejmuire
siamenajare loc de
joaca pentru copii,
comuna Helegiu".
Ridicări topo intre
captare si rezervorul
rezervorul de apa
Demolare cămin cultural
sat Bratila", refacere
imprejmuire

54740

Achiziţie
directa

SC MARDAG
CONSTRUCT
S.R.L.

2142

Achiziţie
directa

SC AGISERG
CONSULT SRL
ONEŞTI

3534

Achiziţie
directa

TOPO-SISTEM

65630

Achiziţie
directa

SC DAY
ELECTRIC SRL

13116.18
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SC MECANIC
GRUP SRL

33,

34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.

siamenajare loc de
joaca pentru copii,
comuna Helegiu
Proiectare pentru
obiectivul de investiţie "
Modernizare dispensar
medical Bratiia"
Proiectare pentru
obiectivul de investiţie "
Modernizare dispensar
medical Helegiu"
Baterii UPS, Biblioteca

Amenajare spatii verzi,
comuna Helegiu,sat
Helegiu
Echipament politie
locala
Servicii de internet
pentru supravegherea
video a obiectivelor:
Cămin cultural
Dragugesti
Cămin cultural Deleni
Servicii de consultant
pentru întocmirea si
depunerea Cererii de
finanţare privind
obiectivul " Modernizare
si consolidare cămin
cultural Helegiu"
Securitate si sanatate in
munca

Servicii filmări video
profesionale-Sedinte
Consiliul Local
Lucrări de modernizare
Uliţa Oicilor, sat Deleni
comuna Helegiu, prin
betonare pe o lungime
de 135 ml. si o lăţime
de 3.5 ml.
-achiziţie plasa sudata-achizitie beton gata de

15195

Achiziţie
directa

SC LEF PROIECT

37971

Achiziţie
directa

SC LEF PROIECT

160

Achiziţie
directa

10488

Achiziţie
directa

426

Achiziţie
directa
Achiziţie
directa

ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALA
PALAMARIUC
MIHAI
SC MARDAG
CONSTRUCT
S.R.L.
MAKAZ GROUP

217/luna

SC DIGITAL
CABLE SYSTEM
SA ROMANIA

26537

Achiziţie
directa

II SANDU
PETRONELA

2040

Achiziţie
directa

PFA VELISAR
MARIUS
CONSTANTIN

440 lei/luna

Achiziţie
directa

SC ELECTRO
STAR SRL
ONEŞTI

2710
15708

Achiziţie
directa
Achiziţie

SC LA TOT
S.R.L.
SC AQUASAL
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turnare
43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

"Aparare de mal DC
160, km3+800-4+000,
sat Bratila, comuna
Helegiu, judeţul Bacau"
Servicii de dezinfectie si
dezinsectie
'Podeţ dalat , 2 bucăţi,
Uliţa la 3 Fântâni, sat
Dragugesti,
corn.Helegiu, jud.
Bacau
" Refacere terasamant
si şanţuri permeate
Uliţa Costisanului,
localitatea Helegiu,
corn. Helegiu, jud.
Bacau.
Servicii de înregistrare a
imobilelor in sistemul
integrat de cadastru si
carte funciara- conform
Programului naţional de
Cadastru si Carte
Funciara
Modernizare DC 159,
punct pe Vale, Km
4+325-5+0, corn.
Helegiu, jud. Bacau
Servicii de proiectare
"Extindere canalizare pe
Uliţa Movilei si Uliţa
Bisericii, sat Deleni,
comuna Helegiu, jud.
Bacau"
închiriere utilaje pentru
intretinere si reparaţii
drumuri comunale
-cilindru vibrocompactor
- autobasculanta
- autogreder
-buldozer pe senile
-excavator pe senile cu
cupa mare
- buldoexcavator

directa

GRUP SRL

197837.5

Achiziţie
directa

SC AQUASAL
GRUP SRL

2584

Achiziţie
directa

II OCHIAN I
DANIEL

39359.25

Achiziţie
directa

SC RARABIT
CONSTRUCT
SRL

19956.3

Achiziţie
directa

SC RARABIT
CONSTRUCT
SRL

16800

Achiziţie
directa

SC EUROCAD
EXPERT SRL

79968

Achiziţie
directa

SC RARABIT
CONSTRUCT
SRL

17850

Achiziţie
directa

SC RUTIER
CONEX XXI
S.R.L.

Achiziţie
directa

SC LINETRON
S.R.L. ONEŞTI

120/ora
110 lei/ora
160 lei/ora
180 lei/ora
180 lei/ora
120 lei/ora
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51.

53550

Achiziţie
directa

SC RUTIER
CONEX XXI
S.R.L.

10000

Achiziţie
directa

RIGA
CONSULTING
SRL

53.

Servicii de proiectare
pentru alimentare cu
apa, comuna Helegiu,
judeţul Bacau-rest de
executat
Strategia Locala privind
Accelerarea Dezvoltării
Serviciilor Comunitare
de Utilitati Publice a
Comunei
Ştampile stare civila

195

Achiziţie
directa

EXTRAVOGUE
BOUTIQUE SRL

54.

Cati biblioteca

850

Achiziţie
directa

EDITURA
GENEZE SRL

55.

Piese de schimb xerox

779

Achiziţie
directa

Achiziţie
directa

COMSERVICE
COMPANY
S.R.L.
TEXER SERVICE
COMPANY
S.R.L.
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALA
PALAMARIUC
MIHAI
SC LINETRON
S.R.L. ONEŞTI

Achiziţie
directa

SC SAI-SISTEM
SRL

Achiziţie
directa

SC PRO HIDRO
INSTAL S.R.L.

52.

1107.89
Achiziţie
directa
56.

Multifunctional INKLET
Brather

57.

60.

Servicii de deszăpezire
-buldoexcavator
-autogreder
-autobasculanta
-material antiderapant
Expertiza tehnica
instalaţii electrice
Şcoala Helegiu
Extindere sursa de
alimentare cu apaproiectare
Plan cadastral

61.

Ornamente stradale

7782.6

Achiziţie
directa

SC DAY
ELECTRIC

62.

Panouri de informare

1222

Achiziţie
directa

SC MEDIA
CLASS SRL

58.

59.

699

Achiziţie
directa

90 lei/ora
120 lei/ora
100 lei/ora
95 lei /m3
2023

34510

Achiziţie
directa
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In anul 2017 au fost un număr de 62 procese de achiziţii publice. Din totalul
achiziţiilor desfăşurate pe parcursul anului 2017, prin sistemul electronic SEAP a-au
realizat aproximativ 80%.Nu au fost contestaţii formulate la Consiliul National de
Soluţionare a Contestaţiilor.
3. Informaţii despre litigii in care este implicate UAT Comuna Helegiu.
Pe rolul Instanţelor de judecata s-au regăsit in anul 2017 un număr de 8 litigii.
-fond funciar 3 dosare
- contestaţii la executare ldosar
-pretenţii băneşti 4 dosare
Dintre acestea 2 procese au fost câştigate , 1 pierdut , iar restul se regăsesc inca
pe rolul instanţelor de judecata.
4. Organigrama instituţiei—Anexa nr. 2 la prezentul raport
Funcţii de conducere-6
Funcţionari publici-11
Personal contractual-17
Posturi vacante-12
Total posturi - 46
IV. Relaţia cu comunitatea
1. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 in anul 2017
2. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 in anul 2017
3. Raport privind accesul la informaţiile de interes public pe anul 2017
4. Raport privind transparenta declzionala pe anul 2017
V. Legislaţie
In anul 2017 au fost adoptate un număr de 60 proiecte de hotarari:
1. Proiect de hotarare privind stabilirea rezultatului anual al contului de execuţie
pentru anul 2016;
2. Proiect de hotarare privind
aprobarea Regulamentului de acordare a
facilităţilor fiscale în anul 2017;;
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3. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 68/21.12.2016 prin care au fost
aprobate taxele şi impozitele locale pentru anul 2017;
4. Proiect de hotarare privind primirea municipiului Oneşti în calitate de membru
ADIB şi modificare Act Constitutiv şi Statului Asociaţiei;
5. Proiect de hotarare privind aaprobare cotizaţie anuală la patrimoniul ADIS;
6. Proiect de hotarare privind aprobare Plan măsuri de interes local ce vor fi
desfăşurate în anul 2017 de beneficiarii Legii 416/2001;
7. Proiect de hotarare privind propunerea calificativului "foarte bine" la
evaluarea performantelor profesionale ale secretarului pentru anul 2017;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Contului de execuţie al bugetului pentru
anul 2016
9. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 68/21.12.2016 privind taxele şi
impozitele pentru anul 2017;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la documentul
de poziţie pentru implementarea proiectului "Sistem integrat de management al
deşeurilor solide în judeţul Bacău;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei anuală ADIB;
12. Proiect de hotarare privind aprobare "Plan de pază al comunei Helegiu"
pentru 2017;
13.
Proiect de hotarare privind aderarea comunei Helegiu la Societatea
Naţională Crucea Roşie ;
14. Proiect de hotarare privind aprobare indicatori tehnico economici la proiectul
"Modernizare drumuri de interes local, comuna Helegiu, judeţul Bacău"
15. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
16. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor
tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Alimentare cu apă a satelor Helegiu,
Drăgugeşti,Deleni şi Brătila;
17. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor
tehnico- economici la obiectivul de investiţii " Modernizare drum comunal DC159
km 0+930+3-230 Helegiu";
18. Proiect de hotarare privind
aprobara valorii actualizate a indicatorilor
tehnico-economici la obiectivul de investiţii " Amenajare sistem rutier Uliţa
Şesului";
19. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor
tehnico economici la obiectivul de investiţii "Restabilirea circulaţiei şi
îndepărtarea efectelor calamităţilor produse de fenomene meteorologice sat
Drăgugeşti ";
20. Proiect de hotarare privind aprobare indicatori tehnico economici şi a
cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente investiţiei "Reabilitare şi modernizarea
sistemului de iluminat public , comuna Helegiu;
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21. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a
cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente investiţiei "Modernizare dispensar
Brătila";
22. Proiect de hotarare privind aprobare indicatorilor tehnico-economici şi a
cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente investiţie "Modernizare dispensar
medical Helegiu".;
23. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2017 şi a listei de investiţii
24. Proiect de hotarare privind aprobare Regulament de Organizare si
Funcţionare biblioteca Helegiu;
25. Proiect de hotarare privind aprobarea împăduririi unei suprafeţe de 8000 mp
pentru ameliorare teren degradat;
26. Proiect de hotarare privind aprobare contravaloare transport personal
didactic şi auxiliar decembrie 2016 , ianuarie şi februarie 2017;
27. Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului comunei helegiu în
AGA ADIS- Bacău ;
28. Proiect de hotarare privind aprobare contravaloare transport personal
didactic şi auxiliar în sumă de 5351 pentru luna martie ;
29.
Proiect
de
hotarare
privind
însuşirea
Raport
audit
financiar
A/539/1/24.04.2017 şi a Deciziei 19/10.05.2017 a Curţii de conturi;
30. Proiect de hotarare privind aprobare Organigramă şi a statului de funcţii al
aparatului de specialitate a primarului şi a structurilor subordonate Consililului
Local;
31. Proiect de hotarare privind aprobare contravaloare transport personal
didactic şi auxiliar pentru luna aprilie 2017;
32. Proiect de hotarare privind aprobare Organigramă şi a statului de funcţii al
aparatului de specialitate a primarului şi a structurilor subordonate Consililului
Local;
33. Proiect de hotarare privind aprobare contribuţie Consiliul local Helegiu la
finanţarea activităţii de protecţie de tip rezidenţial al persoanei cu handicap
pentru anul 2017;
34. Proiect de hotarare privind aprobare contravaloare transport personal
didactic şi auxiliar în sumă de 5141 pentru luna mai ;
35. Proiect de hotarare privind aprobare indicatori tehnico-economici ai
proiectului "Modernizare şi consolidare cămin cultural Helegiu";
36. Proiect de hotarare privind aprobare implementare proiect "Modernizare şi
consolidare Cămin Cultural Helegiu";
37. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă
pentru consilierii locali;
38. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
şi structurilor subordinate Consiliului Local;
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39. Proiect de hotarare privind privind însuşirea modificărilor intervenite în
inventarul domeniului public al comunei Helegiu;
40. Proiect de hotarare privind aprobare contravaloare transport personal
didactic şi auxiliar pentru luna iunie 2017;
41. Proiect de hotarare privind aprobare Statut comuna Helegiu;
42. Proiect de hotarare privind aprobare Programului de acţiuni privind
gospodărirea şi întreţinerea şi curăţenia localităţilor pentru 2017;
43. Proiect de hotarare privind aprobare rezultat inventariere elemente de active
şi pasiv şi casarea unor lucruri;
44. Proiect de hotarare privind aprobare Regulament organizare şi funcţionare
SVSU şi încadrare nominală a SVSU;
45. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
46. Proiect de hotarare privind aprobare Plan de ocupare a funcţiilor publice în
2018;
47. Proiect de hotarare privindaprobare decontare contravaloare transport
personal didactic şi auxiliar pentru lunile iulie şi august;
48. Proiect de hotarare privind acordare mandat special domnului Stoica Nelu reprezentant comuna Helegiu în AGA - ADIS Bacău pentru exercitarea votului
privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii ;
49. Proiect de hotarare privind aprobare decontare sumă 4564 iei reprezentând
contravaloare transport personal didactic şi auxiliar pentru luna septembrie
2017 ;
50. Proiect de hotarare privind stabilirea modului de întocmire şi ţinere a
Registrului Agricol;
51. Proiect de hotarare privind
modificarea HCL nr.21/14.03.2017 privind
arobare indicatori tehnico economici a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente
investiţiei "Modernizare dispensar medical Brătila";
52. Proiect de hotarare privind
modificarea HCL nr.21/14.03.2017 privind
arobare indicatori tehnico economici a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente
investiţiei "Modernizare dispensar medical Helegiu";
53. Proiect de hotarare privind alegere preşedinte şedinţă;
54. Proiect de hotarare privind aprobare rectificare buget de venituri şi cheltuieli
pe anul 2017;
55. Proiect de hotarare privind aprobare decontare suma reprezentând
contravaloare transport personal
didactic şi auxiliar pentru luna octombrie
2017;
56. Proiect de hotarare privind stabilire salarii de bazăpentru funcţionarii publici
şi personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi
structurilor subordinate Consiliului Local;
57. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru
2018;

23

58. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2017;
59. Proiect de hotarare privind aprobare decontare suma 4379 reprezentând
contravaloare transport personal didactic şi auxiliar pentru luna noiembrie 2017
60. Proiect de hotarare privind aprobarea unităţilor de învăţământ care vor
funcţiona în anul şcolar 2018-2019;

Primar
Enea Nicu Ciprian
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