
HOTARARE
Nr.21/12.04.2014

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Helegiu nr. 36/ 28.06.2017 privind 
implementarea proiectului “Modernizare si consolidare cămin cultural, sat Helegiu”

Consiliul Local al Comunei Helegiu, judeţul Bacau întrunit in şedinţa de indata din 12.04.2018; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
-Art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
- art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
-Art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
art. 36 alin. (2) Ut. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare
-In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) Ut. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Luând act de:
-Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr. 
nr. 2932/11.04.2018, prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului;
-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. 2933/11.04.2018, prin care se motivează, în drept şi în fapt, necesitatea şi 
completării Hotărârii Consiliului Local nr, 36/28.06.2017 privind implementarea proiectului 
“Modernizare si consolidare cămin cultural, sat Helegiu”;
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 2958,2959 si 2960 
dini 2.04.2018;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit "b", alin. (4), Ut d) si art.115, alin. (1), Ut. "b" din Legea 
nr. 21512001a administraţiei publice locale, republicata;

HOTĂRĂŞTE

Art. I - Art. 3 din Hotararea Consiliului local Helegiu nr. 36/28.06.2018 se completează cu alin 
(2) care va avea următorul continui:
‘’Potenţialul economic si social al investiţiei rezida din:

- organizarea si desfasurarea de activitati cultural - artistice si de educaţie permanenta;
- stimularea inflintarii de ansambluri folclorice, grupuri de dans si muzica, care sa 

permită locuitorilor de pe raza comunei practicarea in cadru organizat a diferitelor discipline 
sportive si de divertisment;

- imbunatatirea condiţiilor de viata in comuna Helegiu, asigurând creşterea nivelului 
cultural, social si implicit economic al populaţiei precum si a gradului de confort al acesteia”
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ART. II Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei şi prefectului judeţului Bacau şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www helegiu.ro.

Preşedinte de şedinţa

♦
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HOTARARE 
Nr.22/26.04.2018

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

Consiliul Local al comunei Helegiujntrunit In şedinţa ordinara in data de 26.04.2018: 
Având in vedere temeiurile juridice prevăzute de :
-Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pentru anul 2018;
- Art. 19 si art. 49 alin (5) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările ulterioare 
Vazand:

- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 3047/16.04.2018;
- Referatul Biroului Financiar-Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperări 

Creanţe, înregistrat sub nr. 3048/16.04.2018, privind necesitatea rectificării 
bugetului cu sumele alocate prin contractele încheiate cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale si Administraţiei publice;

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 3331, 
3332 si 3333 din 25.04.2018;

- Horararea Consiliului local Helegiu nr. 14/19.02.2018, privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pe anul 2018;

In temeiul dispoziţiilor art 36, alin.(6), lit„b”, raportat la alin.(4), lit.’’a”, art 45, alin. (2) 
lit„a”, art 48, alin. (2) si artr. 115 alin(1) Ut „b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local al Comunei Helegiu cu sume de 1506,31 
mii lei, astfel bugetul va cuprinde:
La venituri:

Cap 42.65.00 - Finanţarea Programului National de Dezvoltare Locala 1506.31 
mii lei
La cheltuieli:

Cap 66.50.50 - Sanatate - titlu 71, Cheltuieli de capital -1506.31 mii lei 
Art. 2 Se aproba virarea de credite bugetare in suma de 30.00 mii lei din trim III in 
trimestrul II, la Cap 70.06.00, Iluminat public - titul 71, Cheltuieli de capital 
Art. 3 Bugetul va cuprinde la venituri suma de 12011,59 mii lei si la cheltuieli suma 
de 12782,76 mii lei cu un deficit de 771,17 mii lei 
Art. 4 Prezenta se va comunica de secretarul comunei Helegiu către:

- Biroului Financiar-Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperări Creanţe
- Primarul comunei Helegiu
- Instituţia Prefectului Judeţului Bacau

HOTĂRĂŞTE

Preşedinte de şedinţa
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HOTARARE 
Nr. 23/26.04.2018

privind aprobarea la plata a sumei de 4751 lei reprezentând contravaloarea 
cheltuieli transport personal didactic pentru luna martie 2018

Consiliul local al comunei Helegiu, întrunit in şedinţa ordinara din 26.04.2018; 
Având in vedere temeiurile juridice prevăzute de :
- Art. 105 alin. (2) Ut. (f), art. 276 şi art. 304 alin. (14) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011
- 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;
-Instrucţiuni nr. 2 din 17 februarie 2011 privind decontarea navetei cadrelor 
didactice emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

- Adresa nr. 687/16.04.2018 a Scolii cu clasele l-VIII Helegiu ,înregistrata la 
primăria comunei Helegiu sub nr. nr. 3049/16.04.2018 precum si Hotararea 
Consiliului de administartie a Scolii cu clasele l-VIII Helegiu nr. 19/16.04.2018 
prin care aproba drepturile băneşti aferente personalului didactic reprezentând 
cheltuieli de deplasare pentru luna martie 2018
-Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 3110/17.04.2018;
- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 3111/17.04.2018;
- Vazand avizele comisilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 
3334, 3335 si 3336 din 25.04.2018;
In conformitate cu prevederile art. art 36, alin.(6), Ut „a”, pct.1 , art 45, alin (1) si 
art.115(1) Ut “b” din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, cu 
modificările si completările ulterioare :

Art. 1 Se aproba plata sumei de 4751 lei reprezentând contravaloarea cheltuieli 
transport personal didactic pentru luna martie 2018.
Art. 2 Primarul comunei Helegiu, va duce la îndeplinire prevderile prezentei 
hotarari prin compartimentele de specialitate .
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica către :-lnstitutia Prefectului -judeţul Bacau 
- Primarul comunei Helegiu,- Compartimentului Finaciar-Contabilitate, Taxe si 
Impozite, Scolii cu clasele l-VIII Helegiu

Vazand:

HOTĂRĂŞTE
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HOTARARE 
Nr. 24/26.04.2018

privind stabilirea contribuţiei comunei Helegiu la finanţarea activităţii de protecţie de tip 
rezidenţial a persoanei cu handicap pentru anul 2018

Consiliul local Helegiu, întrunit in şedinţa ordinara, din 26.04.2018
- Vazand : expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr. 2870/10.04.2018, prin care 
se propune aprobarea contribuţiei Consiliului local al comunei Helegiu la finanţarea activitatii de 
asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru persoane cu handicap , raportul 
compartimentului Asistenta sociala nr. 2871/10.04.20187 precum si rapoartele comisiilor de 
specilitate din cadrul Consiliului local Helegiu precum si avizele comisiilor de specialiatte din 
cadrul Consiliului local Helegiu nr. 3337, 338 si 3339 din 25.04.2018;
- Vazand Hotararea Consiliului Judeţean Bacau nr. .82/26.03.2018.cu privire la stabilirea 
costurilor medii anuale pentru finanatarea serviciilor sociale destinate protecţiei si promovării 
drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap;
-Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, republicată, cu modificările 
cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care 
beneficiază copiii si tinerii ocrotiţi de serviciile specializate pentru protecţia copilului, mamele 
protejate în centre maternale, precum şi copii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi 
maternali profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare;
- Având in vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale H.G. nr. 
268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
448/2006 republicata;
In temeiul 36 alin. 6 Ut. “a" pct. 2, raportat la art 45alin.2 , Ut a din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se stabileşte nivelul contribuţiei comunei Helegiu la finanţarea activitatii de protecţie 
de tip rezidenţial a persoanei cu handicap, pentru anul 2018, in cuantum de 35% din costul 
anual pentru întreţinerea acesteia.
Art. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata Compartimentului asistenta sociala,
Biroului Financiar Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creanţe , Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Bacau, Primarului comunei Helegiu si va fi afisata pe site-ul instituţiei.

*


