ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE
Nr. 1/16.01.2019
privind aprobarea utilizării excedentului anului 2018 pentru acoperirea tremporara a
golului de casa, in anul 2019, de către Serviciului Public de Salubrizare din
subordinea Consiliului local Helegiu;
- Consiliul Local Helegiu Helegiu, întrunit in şedinţa ordinara din 16.01.2019;
- Analizând expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 271/11.01.2019,
referatul nr. 272/11.01.2019 al Biroului Financiar Contabilitate, Taxe si Impozite
,Recuperare Creanţe;
-Referatul al Serviciului Public de Salubrizare din subordinea Consiliului local Helegiu
nr. 2/11.01.2019 ;
- Hotararea Consiliului Local Helegiu nr.31/13.07.2018 privind înfiinţarea Serviciului
Public de Salubrizare, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local Helegiu;
In baza prevederilor art. 58, 67 si 70 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările si completările ulterioare;
Vazand avizele comisilor de specialitate din cadrul Consiliuuli local Helegiu nr. 341,342
si 342 din 15.01.2019;
In temeiul articolului art. 36 alin (1) şi (2) lit.b) coroborat cu art. 45 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aproba utilizarea in anul 2019 a sumei 38258,80 lei , din excedentului
bugetar al Serviciului Public de Salubrizare , rezultat la 31 decembrie 2018, pentru
acoperirea temporara a golurilor de casa .
Art. 2 - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Bacau, primarului comunei
Helegiu, Biroului Financiar Contabilitate Impozite si Taxe locale Recuperări creanţe,
Serviciului Public de Salubrizare din subordinea Consiliului Local Helegiu

dinţa

Contraserfwnaza,
Secreţârcomuna
MariarmSniridon
X/

X.X{t o

\.j6-

Adoptata cu___ voturi "pentru",___ voturi împotriva,___ voturi abţineri din totalul de 15 consilierj! in funcţie
din care__ prezenţi la şedinţa
/

ROMANIA
JUDEŢUL BAC AU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Nr.2/16.01.2019
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu si structurilor fara personalitate
juridica din subordinea Consiliului local Helegiu
Consiliul Local Helegiu, judeţul Bacau întrunit in şedinţa ordinara in data de 16 .01.2019
-Având în vedere faptul că potrivit noii legislaţii pentru salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei
ocupaţionale „Administraţie“, din aparatul propriu al primăriilor si consiliilor locale si din serviciile publice
din subordinea acestora, se stabilesc prin hotărâre a autorităţii deliberative, in urma consultării
organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, la
propunerea autorităţii executive, ce are atribuţia de a gestiona sistemul de salarizare, în calitatea de
ordonator principal de credite, cu luarea în considerare a finanţării numărului total de posturi, stabilit, în
condiţiile legii, de Instituţia Prefectului Judeţului Bacau;
-Analizând Expunerea de motive nr. 10378/17.12.2018 a Primarului comunei Helegiu prin care
se propune stabilirea salariilor de baza ale funcţionarilor publici si personalului contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu si structurilor fara personalitate juridica din
subordinea Consiliului local Helegiu raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10379/17.12.2018
Ţinând cont de procesul- verbal înregistrat sub nr. 10454/18.12.2018, din care rezulta îndeplinirea
condiţiei de consultare salariaţilor, cu privire la stabilirea salariilor;
In conformitate cu prevederile art.11 alin. (1)-(2) şi alin. (4), coroborat cu art. 3 alin. (1), art. 6, art. 7 lit.
a), lit. d), art. 9, art. 10 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 19 alin. (2), art. 28, alin. (1) si alin. (2),
art. 38, alin. (3), lit. a), lit. e), lit. f), ale anexei VIII, capitolul I, lit. A), pct. III, lit. B, art. 7 alin. (1) lit. b) şi
alin. (2), capitolul II, lit. A), pct. IV, lit. a) şi b) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 13 alin. (1) lit. c)- f), art. 14-15,
art. 31 şi pct. II lit. A) şi C) din anexa la Legea nr. 188/1999, republicată, privind statutul funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din Hotărârea nr. 937/2018 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. III alin. (1) şi (2) coroborat cu pct. 1), pct. 2) lit.
a) şi pct. 4) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi
completările ulterioare,
Vazand rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Helegiu nr. 344,345
346/15.01.2019.
In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. b), alin. (6) lit. a), pct. 2), 4), 8), 9), 12) şi
16), art. 45 alin. (2) lit. a), art.115 alin.(1) lit. b), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTA RAS TE:
Art. începând cu 01.01.2019 se stabilesc coeficienţii de ierarhizare şi salariile de bază pentru
functionariii publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Helegiu si structurilor cu sau fau personalitate juridical din subordinea Consiliului Local
Helegiu conform anexelor 1 -6 la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă din aceasta.

si

Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotatarari, in condiţiile legii, se insarcineaza Primarul
comunei Helegiu prin aparatul de specialitate .
Art. 3- Prezenta hotarare se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul stabilit
de lege.
Art. 4 - Prezenta hotarare se afişeaza pe site-ul Primăriei Comunei Helegiu, la panoul de afisaj si se
comunica, în condiţiile legii: Prefectului Judeţului Bacau, Primarului comunei Helegiu

Preşedinte de şedinţa
Magdalina Ion

Adoptata cu__ voturi ’’pentru”,__ voturi împotriva,___ voturi abţineri din totalul de 15 consilieri in funcţie din care
prezenţi la şedinţa

__

ROMÂNIA

Anexa nr. 1 la HCL.nr. 2/16.01.2019

JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

Funcţie de conducere
Nr. crt
funcţia publică
Nivelul funcţiei
coeficient
1
Primar
S
5
Viceprimar
2
M
4.00
Indemnizaţia lunara a consilierilor locali =10 % din indemnizaţia [primarului
3
Consilier locaHndemnizatie lunara

Preşedinte de şedinţa
Contrasemep&za
Secretara corpunei
cons. Jur. Mariana Spiridc

Salariu de bază/lei
10,400
8,320
1,040

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

Anexa nr. 2 la HCL.nr.2/16.01.2019

Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Helegiu
I. Funcţii de conducere
Nr. crt
1
5

Funcţia publică de conducere

Salariu de
bază
7904
5824

Grad

Studii

Coeficient

II
1

S
S

3.80
2.80

Nivelul
funcţiei

coeficient

Salariu de
bază gr.O

auditor grad profesional superior
auditor grad profesional principal
auditor grad profesional asistent

S
S
S

1.93
1.86
1.79

4015
3869
3724

4317
4160
4004

consilier, consilier juridic, expert, inspector, poliţist grad profesional superior

S

1.93

4015

consilier, consilier juridic, expert, inspector, poliţist grad profesional principal

S

1.86

consilier, consilier juridic, expert, inspector, poliţist grad profesional asistent

S

consilier, consilier juridic, expert, inspector, poliţist grad profesional debutant
referent grad profesional superior
referent grad profesional principal
referent grad profesional asistent
referent grad profesional debutant

S
M
M
M
M

Secretar UA T
Sef birou

II. Funcţii de execuţie

Nr. crt

1

2

3

Funcţia publică

Preşedinte de şedinţa

Salariu
Salariu de
de bază
bază
gr.2,
gr.1, 7,5%
5%

Salariu
de bază
gr. 3,
5%

Salariu
de bază
gr. 4,
2,5%

Salariu
de bază
gr. 5,
2,5%

4533
4368
4205

4760
4587
4416

4879
4702
4527

5001
4820
4641

4317

4533

4760

4879

5001

3869

4160

4368

4587

4702

4820

1.79

3724

4004

4205

4416

4527

4641

1.70
1.48
1.40
1.35
1.30

3536
3079
2912
2808
2704

3802
3310
3131
3019
2907

3993
3476
3288
3170
3053

4193
3650
3453
3329
3206

4298
3742
3540
3413
3287

4406
3836
3629
3499
3370

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

Anexa nr. 4 la HCL.nr.2/16.01.2019

Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului,
aparatul permanent de lucru al Consiliului local, structurilor din subordinea Consiliului Local Helegiu

Funcţii de execuţie
Nr. crt

1

2

3
4
9
13
14
15

Funcţia contractuală
consilier, expert,inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect,
referent de specialitate, inspector casier gradul IA
gradul 1
gradul II
debutant
consilier juridic gradul IA
gradul 1
gradul II
debutant
referent IA
gradul 1
gradul II
debutant
guard,îngrijitor
Muncitor calificat 1
II
III
IV
Muncitor necalificat 1
Muncitor necalificat II fara sporuri
Preşedinte de şedinţa

Nivelul
funcţiei

Coeficient

Salariu de
bază gr.O

Salariu
de bază
ar.1

Salariu
de bază
ar 2

Salariu
de bază
ar 3

Salariu
de bază
ar 4

Salariu
de bază
ar 5

S

1.90

3952

4249

4462

4686

4804

4925

S
S
S
S
S
S
S
M
M
M
M
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G
M;G

1.75
1.68
1.48
1.90
1.75
1.68
1.48
1.40
1.38
1.35
1.30
1.10
1.35
1.20
1.15
1.10
1.10
1.00

3640
3495 ■
3079
3952
3640
3495
3079
2912
2871
2808
2704
2288
2808
2496
2392
2288
2288
2080

3913
3758
3310
4249
3913
3758
3310
3131
3087
3019
2907
2460
3019
2684
2572
2460
2460

4109
3946
3476
4462
4109
3946
3476
3288
3242
3170
3053
2583
3170
2819
2701
2583
2583

4315
4144
3650
4686
4315
4144
3650
3453
3405
3329
3206
2713
3329
2960
2837
2713
2713

4423
4248
3742
4804
4423
4248
3742
3540
3491
3413
3287
2781
3413
3034
2908
2781
2781

4534
4355
3836
4925
4534
4355
3836
3629
3579
3499
3370
2851
3499
3110
2981
2851
2851

ROMÂNIA

Anexa nr. 3 la HCL nr.2/16.01.2019

JUDEŢUL BACĂU
3

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

Funcţie de conducere
funcţia publică
Administrator public
3

Nr. crt
1

Preşedinte de şedinţa

Nivelul funcţiei
>
S

coeficient
4.00

Salariu de bază
8,320

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

4

Anexa nr 5 la HCL nr.2/16.01.2018

Personal contracatual asistenta soaciala
Funcţii de execuţie
Nr. crt
1

Funcţia contractuală
asistent medical comunitar

Nivelul
funcţiei

Coeficient

Salariu de
bază gr.O

Salariu
de bază
gr.1

Salariu
de bază
gr 2

Salariu de
bază gr. 3

Salariu
de bază
gr. 4

Salariu
de bază
gr.5

S

1.56

3245

3489

3664

3848

3945

4044

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

Anexa nr. 6 la HCL.nr.2/16.01.2019

Funcţii utilizate în cadrul Bibliotecii Helegiu aflat în subordinea Consiliului
Local al comunei Helegiu
Nr. crt
1

Funcţie contractuală
Bibliotecar II (asimilat sef birou)

Nivelul
funcţiei
S

Coeficient
2.4V

Salariu de
bază gr. II
4992

ROMANIA
JUDEŢUL BAC AU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
3/16.01.2019
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din
cadrul Serviciul Public de Salubrizare
Consiliul Local Helegiu, judeţul Bacau întrunit in şedinţa ordinara in data de 16. 01.2019
-Având în vedere faptul că potrivit noii legislaţii pentru salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei
ocupaţionale „Administraţie“, din aparatul propriu al primăriilor si consiliilor locale si din serviciile publice
din subordinea acestora, se stabilesc prin hotărâre a autorităţii deliberative, in urma consultării
organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, la
propunerea autorităţii executive, ce are atribuţia de a gestiona sistemul de salarizare, în calitatea de
ordonator principal de credite, cu luarea în considerare a finanţării numărului total de posturi, stabilit, în
condiţiile legii, de Instituţia Prefectului Judeţufui Bacau;
-Analizând Expunerea de motive nr. 10626/28.12.2018 a Primarului comunei Helegiu prin care
se propune stabilirea salariilor de baza ale personalul contractual din cadrul Serviciul Public de
Salubrizare, aflat în subordinea Consiliului local al comunei Helegiu , raportul de specialitate
înregistrat sub nr. 10627/28.12.2018;
Ţinând cont de procesul- verbal înregistrat sub nr. 10628/28.12.2018, din care rezulta
îndeplinirea condiţiei de consultare salariaţilor, cu privire la stabilirea salariilor;
- In conformitate cu prevederile art.11 alin. (1)-(2) şi alin. (4), coroborat cu art. 3 alin. (1), art. 6,
art. 7 Ut. a), lit. d), art. 9, art. 10 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 15, art. 19 alin. (2), art. 28, alin.
(1) si alin. (2), art. 38, alin. (3), lit. a), lit. e), lit. f), ale anexei VIII, capitolul I, lit. A), pct. III, lit. B,
art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), capitolul II, lit. A), pct. IV, lit. a) şi b) din Legea nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare, , ale art. 1 din Hotărârea nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut
pe ţară garantat în plată, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ;
Vazand rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Helegiu;
In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. b), alin. (6) lit. a), pct. 2), 4), 8), 9), 12) şi
16), art. 45 alin. (2) lit. a), art.115 alin.(1) lit. b), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTAR AS TE:
Art. începând cu 01.01.2019 se stabilesc coeficienţii de ierarhizare şi salariile de bază pentru
personalului contractual din cadrul Serviciului Public desalubrizare din subordinea Consiliului Local
Helegiu conform anexei la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă din aceasta.
Art. 4 - Prezenta hotarare se afişeaza pe site-ul Primăriei Comunei Helegiu, la panoul de afisaj si se
comunica, în condiţiile legii: Prefectului Judeţului Bacau, Primarului comunei Helegiu, Serviciului Public
deSalubrizare
Prdsddfhtă
dinţa
Contrasenfîpri 3,
Secretar coin ^
Mariana Spiridon
Adoptata cu__ voturi "pentru",___ voturi impot
prezenţi la şedinţa

abţineri din totalul de 15 consilieri in fuhctie din care

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

Anexa nr .1 la HCL nr.3/16.01.2018

B. Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor contractuale din Serviciul public de salubrizare
I. Funcţii de conducere
Nr. crt
3

Funcţia contractuală de conducere
Sef birou

Nivelul
funcţiei

Coeficient

S

2.00

Salariu
de baza
gr. 1
4160

2.10

Salariu
de bază
gr. II
4368

Salariu
de bază
gr. 1
3176
3087
3019
2907
3176
2818

Salariu
de bază
gr. 2
3335
3242
3170
3053
3335
2959

Coeficien
t

II. Funcţii de execuţie
Nr. crt

2

10
11

funcţia contractuală
referent, inspector, arhivar, referent ca.
1
II
debutant
Şofer 1
Muncitor necalificat 1
II (fara sporuri)

Nivelul
funcţiei

coeficient

M
M
M
M
M;G
M;G
M;G

1.42
1.38
1.35
1.30
1.42
1.26
1.00

Salariu
de bază
gr.o
2954
2871
2808
2704
2954
2621
2080

Salariu
de bază
gr. 3
3502
3405
3329
3206
3502
3107

Salariu
de bază
gr. 4
3590
3491
3413
3287
3590
3185

Qontras'erhenai« ^
Secretp/ comumiT^
Marian^ Spiridon

Salariu
de bază
gr. 5
3680
3579
3499
3370
3680
3265

ROMANIA
JUDEŢUL BAC AU
CONSILIUL LOCAL HELECIU
HOTARARE
Nr.4/16.01.2019
privind aprobarea Actului adiţional nr.3 fa Documentul de poziţie privind modul de implementare a
Proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”

Consiliul Local al Comunei Helegiu, întrunit în şedinţa ordinară din 16.01 2019;
Având în vedere prevederile Directivei Consiliului European nr.1999/31/CE privind depozitarea
deşeurilor, transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea
deşeurilor, prevederile Ghidului Solicitantului, Axa prioritară 2- POS Mediu, Domeniul Major de Investiţie 1
- "Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de
management
al
deşeurilor",
prevederile
Legii
serviciilor
comunitare
de
utilităţi
publice
nr.51/2006,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii privind serviciul de
salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău,
cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Helegiu nr.55 din
21.12.2010 pentru aprobarea Documentului de poziţie privind modul de implementare a proiectului "Sistem
Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău", Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Helegiu nr. 51 din 27.11.2013 pentru aprobarea Actului adiţional nr.1 la Documentul de poziţie privind
modul de implementare a proiectului "Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul
Bacău", Hotărârea Consiliului Local al Comunei Helegiu nr.74 din 21.12.2016 pentru aprobarea Actului
adiţional nr.2 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului "Sistem Integrat de
Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău", prevederile Contractului de finanţare
nr. 131826/11.04.2011, încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Consiliul Judeţean Bacău, precum şi
Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău nr.
19/19.12.2018 privind Aprobarea modelului Actului Adiţional nr. 3 la Documentul de Poziţie privind modul
de implementare a proiectului "Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău",
Văzând Expunerea de motive nr.10494 din 20.12.2018 a Primarului Comunei Helegiu, Raportul
compartimentului de specialitate nr. 10495 din 20.12.2018, precum şi rapoartele comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local al Comunei Helegiu nr. 350,35 si 352/15.01.2019,
în temeiul art.11, al art.36, alin.(2), lit.”d" şi "e”, alin.(6), lit."a", pct.14, alin.(7), lit."c", al art.45, alin.(2),
lit.T, al art.61, alin.(2), al art.62, alin.(1), al art.63, alin.(1), lit.’d" şi (5), lit."c" şi al art.115, alin.(1), lit."b",
alin.(3) şi alin.(5)-(7) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Actul adiţional nr.3 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a
Proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău", prevăzut în Anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se împuterniceşte Dl./dna. Stanciu Elena, având calitatea de reprezentant al Comunei
Helegiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să
voteze în conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta hotărâre în adunarea generală a asociaţiei.
Art.3.Se împuterniceşte Primarul Comunei Helegiu, Enea Nicu Ciprian, având calitatea de
reprezentant legal al Comunei Helegiu, ca, în numele şi pentru Comuna Helegiu, să semneze Actul

1

idiţional nr.3 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a Proiectului ’’Sistem integrat de
management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica persoanei/persoanelor nominalizate la art.2 şl 3, Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la
cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

prezenţi la şedinţa
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ANEXA
la Hotararea Consiliului Local al Comunei Helegiu
nr......... din................./.....................
ACT ADIŢIONAL NR. 3 LA DOCUMENTUL DE POZIŢIE PRIVIND MODUL DE
IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SMIDS IN JUDEŢUL BACAU
Art.1- Se modifică art. 15, alin.(6), şi va avea următorul cuprins: Capitol VI
Delegarea Gestiunii Serviciilor de salubrizare a localităţilor Art. 15

6). In situaţia in care una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, la data delegării
activităţii de precolectare, colectare şi transport a deşeurilor municipale în condiţiile alin. (4)
şi (5) din prezentul articol, are/au în derulare un contract de delegare, valabil încheiat cu un
alt operator, licitaţia pentru delegarea serviciului va fi făcută şi pentru acea / acele unitate /
unitati adminsitrativ-teritorială, cu menţiunea că operatorul selectat la nivel judeţean de către
ADIS va începe operarea şi contractul încheiat de ADIS va intra în vigoare pentru respectiva
unitate adminsitrativ-teritorială doar la încetarea contractului existent.
Această prevedere nu li se aplică şi nu vor fi incluse în contractul de delegare atribuit
conform alin. (4) şi (5) de mai sus, cu excepţia cazului în care acestea formulează înainte de
demararea licitaţiilor o solicitare expresă pentru a fi incluse, acele unităţi administrativteritoriale care:
-îşi păstrează forma de gestiune directă prestata de către Serviciul Public de interes local,
specializat, cu personalitate juridica, infiintat si organizat in subordinea consiliilor locale prin
hotarari ale autoritatilor deliberative ale unităţilor administrative teritoriale respective (UAT
Comuna Helegiu, UAT Oraş Comanesti, UAT Oraş Slanic Moldova);
-îşi păstrează forma de gestiune directă prestata de către o societate reglementata de Legea
31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, cu capital social integral al
unităţilor administrative teritoriale, înfiinţate de autoritatile deliberative ale unităţilor
administrative teritoriale respective (UAT Oraş Targu Ocna);
-au contracte de delegare a gestiunii cu operatorul actual care expiră la o data ulterioară
datei la care se preconizează să expire contractul ce va fi atribuit conform alin. (4) şi
(5), (UAT Oraş Buhusi). ”
Art 2.- Se modifică si se renumeroteaza art. 18 care va avea următorul cuprins:
Capitolul VIII Taxele aferente serviciilor de salubrizare Art. 18
1).Pentru asigurarea finanţării serviciilor de salubrizare autoritatile administraţiei
publice locale ale UAT-urile membre ADIS vor stabili in aria administrativa a fiecăruia,
taxa speciala de salubrizare atat pentru utilizatorii casnici cat si pentru utilizatorii non
casnici, in asa fel incat sa poata acoperi SUMA DE PLATA aferenta cantitatii
deşeurilor generate de fiecare UAT in parte, pentru serviciile de salubrizare colectare
si transport, respectiv operare instalaţii - (depozitare, tratare, transfer, sortare,
compostare, după caz), avand la baza, cu caracter minimal obligatoriu prevederile
Planului anual de evoluţie a taxelor si tarifelor aferente Proiectului Sistem Integrat de
Management al Deşeurilor Solide in judeţul Bacau, aprobat prin Hota rare AGA ADIS
nr. 18/24.12.2010, precum si, cu caracter orientativ de recomandare prevederile
Planului anual de evoluţie al taxelor actualizat in anul 2018. Autoritatile Administraţiei
Publice Locale vor stabili prin HCL asupra cuantumului subvenţiei de la bugetul local pentru
acoperirea sumelor de plata, in modalitatea de acordare pe care o vor considera necesara,
cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Taxele speciale de salubrizare stabilite prin
Hotarari ale autoritatilor deliberative ale administraţiei publice locale a UAT-urilor in sarcina
utilizatorilor casnici si noncasnici vor include toate elementele de cost ale Sistemului Integrat
de Management al Deşeurilor de la colectare, transport, transfer, compostare, sortare,

tratare si eliminare la depozitul conform, inclusiv contribuţia la economia circulara si orice
alte obligaţii legale aplicabile. Nivelul taxelor se va stabili cu respectarea prevederilor legale
aplicabile si a prevederilor din Decizia de Finanţare, din Acordul de împrumut pentru creditul
de co-finanţare.
2) Autorităţile administraţiei publice locale ale UAT-urilor membre ADIS, care
constituie excepţie de la regula delegării prin intermediul Asociaţiei a gestiunii
serviciului de colectare si transport deşeuri municipale, respectiv UAT Oraş Targu
Ocna, Oraş Comanesti, Oraş Slanic Moldova, Oraş Buhusi si UAT Comuna Helegiu,
vor putea stabili, in sarcina utilizatorilor non-casnici si a operatorilor de colectare si
transport deşeuri municipale care ii deservesc in baza Contractelor de delegare /
Hotărârilor de dare in administrare a gestiunii serviciilor de colectare si transport
deşeuri municipale, obligaţia de încheiere a Contractelor de prestări servicii
individuale si sarcina plaţii directe de către utilizatorii non-casnici a contravalorii
serviciilor prestate de către operatorii respectivi, conform tarifelor aprobate in
prealabil de către autoritatile administraţiei publice locale respective.
3) In cazuri temeinic justificate, cu respectarea legislaţiei incidente in materie,
autoritatile administraţiei publice locale ale fiecărui UAT membru ADIS, parte in unul
sau mai multe Contracte de delegare încheiate de Asociaţie, prin procedura de
achiziţie publica de tipul licitaţie deschisa, pot adopta Hotarari privind acordarea
subvenţiilor pentru asigurarea respectării principiilor “menţinerii echilibrului
contractual” si a “recuperării integrale de către operatori a costurilor de operare si a
investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea si dezvoltarea sistemelor de salubrizare",
exclusiv in cazul Contractelor de delegare încheiate de către Asociaţie. Autoritatile
administraţiei publice locale ale fiecărui UAT membru ADIS vor stabili, cu respectarea
prevederilor legale incidente in materie, modalitatea optima de acordare a subvenţiilor
si cuantumul acestora.
4) ADIS va transmite lunar fiecărui UAT, una sau doua Notificări de plata, după caz, in
funcţie de calitatea UAT-ului de membru implicat (parte) in cadrul Contractelor de delegare
încheiate de Asociaţie, in numele si pe seama membrilor, cu operatorii serviciului de
salubrizare, desemnaţi in urma procedurilor de achiziţie publica de tipul licitaţie deschisa (o
notificare de plata in cazul contractului încheiat cu operatorul de colectare si transport
deşeuri municipale, respective o alta notificare de plata in cazul contractului încheiat cu
operaratorul instalaţiilor de deşeuri municipale).
5) Din taxa de salubrizare colectata de la utilizatorii casnici si noncasnici, din
subvenţii acordate de autoritatile administraţiei publice locale si din orice alte sume
legal constituite, după caz, fiecare UAT va transfera către ADIS, conform Notificărilor
de plata emise de Asociaţie, (in mod distinct pentru activitatile componente ale
serviciului de salubrizare, respectiv pentru colectare si transport deşeuri municipale
si in mod similar pentru activitatile de operare instalaţii deşeuri - depozitare, tratare,
transfer, sortare, compostare, după caz), suma de plata corespunzătoare cantitatii de
deşeuri a fiecărui UAT in parte, in scopul exclusiv de plata de către ADIS a facturilor
emise de către operatori pe baza tarifelor aprobate de către autoritatile administraţiei
publice locale ale UAT-urilor membre, conform prevederilor Contractelor de delegare
încheiate de Asociaţie in numele si pe seama UAT-urilor membre cu operatorii.
6) Pana la atribuirea de către ADIS a contractului de delegare a serviciului de
colectare şi transport a deşeurilor pentru Zona ISPA (Municipiul Bacau si 22 comune
limitrofe), Fiecare UAT din aceasta zona va achita operatorului de colectare si
transport, in baza contractului existent si tarifelor aferente activitatilor serviciului de
salubrizare respective, contravaloarea serviciilor prestate, urmând sa transfere mai

departe către ADIS, lunar; suma de plata, solicitata prin Notificarea transmisa de către
Asociaţie, suma care sa acopere costurile serviciului de operare in instalaţii, a întregii
cantitati de deşeuri municipale menajere si asimilabile menajer aferenta fiecărui UAT
din zona ISPA in parte.
7) După finalizarea procedurii de achiziţie publica de tipul licitaţie deschisa, iniţiata si
derulata de către ADIS in numele si pe seama UAT-urilor membre din Zona ISPA (Municipiul
Bacau si 22 comune limitrofe) si odata cu începerea activitatii de către operatorul de
colectare si transport desemnat câştigător, fiecare UAT din aceasta zona va transfera lunar
către ADIS, conform fiecărei dintre cele 2 notificări de plata emise de către Asociaţie,
(separat pentru activitatea de colectare si transport si activitatea de operare instalaţii),
SUMA DE PLATA corespunzătoare întregii cantitatii de deşeuri a UAT-ului respectiv, in
scopul exclusiv de plata de către ADIS a facturilor operatorilor, conform prevederilor
Contractelor de delegare încheiate de Asociaţie, in numele si pe seama membrilor implicaţi,
cu operatorii de salubrizare (colectare si transport deşeuri, respectiv operare instalaţii
deşeuri).
8) Cele 5 UAT uri excepţie de la regula delegării prin intermediul Asociaţiei a gestiunii
serviciului de salubrizare - colectare si transport deşeuri municipale, respectiv Oraşul
Comanesti, Oraşul Buhusi, Oraşul Targu Ocna, Oraşul Slanic-Moldova, Comuna
Helegiu, vor achita operatorului de colectare si transport, in baza contractului existent
si tarifelor aferente activitatilor serviciului de salubrizare respective, contravaloarea
serviciilor prestate, urmând sa transfere mai departe către ADIS, lunar, suma de plata,
solicitata prin Notificarea transmisa de către Asociaţie, suma care sa acopere
costurile serviciului de operare in instalaţii a întregii cantitati de deşeuri municipale
menajere si asimilabile menajer aferenta fiecărui UAT din cele 5. In cazul in care
operatorul de colectare si transport deşeuri municipale care deserveşte oricare dintre
cele 5 UAT-uri excepţie are, conform contractului de delegare/HCL de dare in
administrare a serviciului obligativitatea încheierii contractelor de prestări servicii cu
utilizatorii non-casnici, acest operator va încheia contract de prestări servicii de
depozitare cu operatorul instalaţiilor de deşeuri si va achita contravaloarea acestora
in mod direct In acest caz, pentru evitarea dublei impuneri, sumele de plata ce
urmeaza a fi tranferate către ADIS de către UAT-ul in cauza se vor calcula in funcţie de
cantitatile de deşeuri reziduale, mai puţin cele pentru care respectivul operator de
colectare si transport a achitat in mod direct operatorului de instalaţii.
9) ADIS va primi cate o factura lunara de plata de la operatorii serviciului de salubritate,
conform prevederilor Contractelor de delegare încheiate de Asociaţie, in numele si pe seama
membrilor. Lunar, conform prevederilor contractuale, Operatorii vor transmite facturile
aferente activitatilor / serviciilor prestate in luna precedenta, către ADIS Bacau, cu
evidenţierea clara a cantitatilor de deşeuri pentru fiecare UAT in parte.
10) Pentru implementarea principiului “echitabilitatii" privind suma de plata a cantitatii de
deşeuri aferenta fiecărui UAT in parte si pentru respectarea principiului “plăteşte pentru cat
arunci”, dar mai ales în vederea diminuării cantităţilor de deşeuri reziduale, şi implicit
creşterea cantităţilor de deşeuri reciclabile, ADIS este mandatata prin Prezentul Act Adiţional
la Documentul de Poziţie privind modul de implementare al proiectului SIMDS in judeţul
Bacau, aprobat prin Hotarare de Consiliului Local al fiecărui UAT membru si Hotarare a
Adunării Generale a Asociaţilor AGA ADIS, sa opereze facturile lunare ale fiecărui operator,
in vederea stabilirii obligaţiilor / sumelor de plata aferente fiecărui UAT, după algoritmul de
calcul detaliat in cuprinsul prezentului Act adiţional, acceptat de fiecare UAT membru.

11) ADIS Bacau este mandatata sa încheie, in numele si pe seama UAT-urilor membre,
Contracte cu unul sau mai multe Organizaţii de Transfer a Responsabilităţii, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare.
12) Factura operatorului de colectare si transport deşeuri municipale transmisa către
ADIS Bacau, pentru UAT-urile membre care au delegat împreuna, prin intermediul
Asociaţiei, gestiunea activitatilor componente ale serviciului de salubrizare (Colectare
si transport) este emisa pentru întreaga cantitate de deşeuri municipale menajere si
asimilabile menajer a respectivelor UAT-uri, parte in respectivul Contract de delegare
(pentru 65 UAT-uri - in cazul operatorului POS Mediu existent si pentru 23 UAT-uri,
Municipiul Bacau si 22 comune limitrofe - viitorul operator ISPA ce va fi desemnat in
urma procedurii de achiziţie publica derulata de ADIS). Fiecare factura lunara va fi
operata de către ADIS in vederea stabilirii obligaţiilor (sumelor) de plata aferente
fiecărui UAT parte in respectivul contract de delegare, conform următorului algoritm
de calcul:
A1) valoarea totala a facturii emisa pentru întreaga cantitate de deşeuri municipale
menajere si asimilabile menajer se va imparii la cantitatea totala de deşeuri reziduale
colectate si transportate si va rezulta VALOAREA DE PLATA (V1) aplicabila pentru
fiecare tona de deşeuri reziduale a fiecărui UAT membru ADIS in aria de deservire a
respectivului operator de colectare si transport. Aceasta valoare (V1) va cuprinde
costul total de colectare si transport pentru toate fracţiile de deşeuri existente in
deseurile
municipale
menajere
si
asimilabile
menajer
(reciclabil,
rezidual,
biodegradabil, voluminoase, DEEE, periculoase).
B1) SUMA DE PLATA aferenta fiecărui UAT din aria de deservire a operatorului de
colectare si transport, pentru plata facturilor aferente exclusiv serviciului de colectare
si transport deşeuri municipale se va calcula astfel:
CANTITATEA DE DEŞEURI REZIDUALE (a fiecărui UAT in parte), se va inmulti cu
VALOAREA DE PLATA (V1), rezultatul, numit in continuare, SUMA DE PLATA a
cantitatii aferente fiecărui UAT pentru activitatea de colectare si transport reprezintă
suma/contravaloarea prestaţiei datorata de fiecare UAT pentru plata operatorului.
Cuantumul Sumei de plata va fi transmis lunar prin Notificare de plata de către ADIS
către fiecare UAT in parte.
C1) Algoritmul de calcul privind stabilirea sumei de plata, se va aplica asupra facturii
iunare, siabiiindu-se in mod unitar, suma de plata pentru fiecare UAT in parte, in
cadrul fiecărui Contract de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport
deşeuri municipale in mod corespunzător, astfel:,
-pentru fiecare UAT membru ADIS, parte in Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de colectare si transport deşeuri municipale, încheiat de Asociaţie, in
numele si pe seama a 65 de UAT-uri membre de la Data intrării in vigoare a
Prezentului Act Adiţional la Documentul de Poziţie privind modul de implementare al
Proiectului SMIDS in judeţul Bacau,
- iar in cazul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport
deşeuri municipale in Municipiul Bacau si 22 comune limitrofe , după data incheierii
acestuia de către Asociaţie si de la data începerii activitatii de către respectivul
operator.
13) Factura operatorului de instalaţii deşeuri municipale transmisa către ADIS Bacau
pentru UAT-urile membre care au delegat împreuna, prin intermediul Asociaţiei,
gestiunea activitatilor componente ale serviciului de salubrizare (depozitare, transfer,
tratare, sortare, compostare, după caz) este emisa pentru întreaga cantitate de
deşeuri municipale menajere si asimilabile menajer a celor 93 UA T-uri membre parte

in respectivul Contract de delegare. Fiecare factura lunara va fi operata de către
ADIS,in vederea stabilirii obligaţiilor (sumelor) de plata aferente fiecărui UAT parte in
respectivul Contract de delegare, conform următorului algoritm de calcul:
A2) Valoarea totala a facturii emisa pentru întreaga cantitate de deşeuri municipale
menajere si asimilabile menajer se va imparii la cantitatea totala de deşeuri reziduale
facturate către ADIS Bacau si acceptate la instalaţii (depozit si statii de transfer) si va
rezulta VALOAREA DE PLATA (V2) aplicabila pentru fiecare tona de deşeuri reziduale
a fiecărui UAT membru ADIS in aria de deservire a a respectivului operator al
instalaţiilor de deşeuri. Aceasta valoare de plata (V2) va cuprinde costul total de
operare instalaţii (depozitare, transfer, tratare, sortare, compostare) pentru toate
fracţiile de deşeuri existente in deseurile municipale menajere si asimilabile menajer
(reciclabil, rezidual, biodegradabil, voluminoase, DEEE, periculoase).
B2) SUMA DE PLATA aferenta fiecărui UAT din aria de deservire a operatorului
depozitului si instalaţiilor de deşeuri, pentru plata facturilor aferente exclusiv
activitatilor de depozitare, tratare, transfer, sortare, compostare, după caz, se va
calcula astfel:
CANTITATEA DE DEŞEURI REZIDUALE, a fiecărui UAT in parte, prelucrata / intrata in
oricare dintre instalaţiile de deşeuri deservite de către operator (statii de transfer sau
depozit) se va inmulti cu VALOAREA DE PLATA (V2), rezultatul, numit in continuare,
SUMA DE PLATA a cantitatii aferente fiecărui UAT pentru activitatea de operare
instalaţii reprezintă suma/contravaloarea prestaţiei datorata de fiecare UAT pentru
plata operatorului. Cuantumul Sumei de plata va fi transmis lunar prin Notificare de
plata de către ADIS către fiecare UAT in parte. Pentru evitarea oricărui dubiu, la
stabilirea sumei de plata nu vor fi avute in vedere cantitatile de deşeuri reziduale
aferente contractelor de prestări servicii încheiate si achitate direct de operatorii de
colectare si transport ai UAT-urilor excepţie cu operatorul instalaţiilor, aferente
utilizatorilor non-casnici din UAT-urile excepţii.
C2) Algoritmul de calcul privind stabilirea sumei de plata, se va aplica asupra facturii
lunare, stabilindu-se in mod unitar suma de plata pentru fiecare UAT in parte, in
cadrul Contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare instalaţii deşeuri
municipale in judeţul Bacau, de la data intrării in vigoare a prezentului Act Adiţional la
Documentul de Poziţie privind modul de implementare al Proiectului SMIDS in judeţul
Bacau.
14) ADIS va transmite 2 notificări de plata către fiecare dintre UAT-urile din zona de operare
a operatorului de colectare si transport deşeuri municipale POS Mediu (65 de UAT-uri,),
pentru cantitatile de deşeuri generate de fiecare UAT in parte, respectiv o notificare pentru
plata operatorului de colectare si transport deşeuri si o a doua notificare pentru plata
operatorului instalaţiilor de deşeuri.
15) Pentru Zona ISPA (Municipiul Bacau si 22 comune limitrofe) si pentru cele 5 UAT-uri
excepţie de la regula delegării prin intermediul Asociaţiei a gestiunii serviciului de colectare
si transport deşeuri municipale (UAT Oraş Comanesti, Oraş Targu Ocna, Oraş Buhusi, Oraş
Slanic Moldova, comuna Helegiu) ADIS va transmite fiecărui UAT in parte cate o singura
notificare pentru plata operatorului de instalaţii. De la data începerii activitatii operatorului de
colectare si transport deşeuri desemnat de Asociaţie in numele si pe seama Municipiului
Bacau si a celor 22 comune limitrofe, ADIS va transmite către Municipiul Bacau si fiecare
dintre cele 22 comune limitofe, 2 notificări de plata, respectiv una pentru plata operatorului
de colectare si transport deşeuri municipale si una pentru plata operatorului instalaţiilor de
deşeuri municipale. După aceasta data, ADIS va emite in continuare o singura notificare de
plata doar către cele 5 UAT-uri excepţie.

16) UAT-urile membre ADIS vor achita, in termen de 20 zile de la primirea Notificării de
Plata, suma de plata din fiecare notificare transmisa de către ADIS pentru cantitatile de
deşeuri municipale menajere/asimilabile menajer după caz (reciclabile, biodegradabile,
reziduale voluminoase, periculoase, DEEE), aferente fiecărui UAT in parte, colectate si
transportate, respectiv operate in instalaţiile de deşeuri in cursul lunii precedente.
17) In cazul in care un UAT / mai multe UAT-uri nu achita suma de plata din notificare /
notificări in termen de 20 zile de la data primirii Notificării / Notificărilor de plata, pentru
serviciile prestate in cursul lunii precedente, facturile emise de operator/operatori vor putea fi
achitate parţial de către ADIS. In acest caz, ADIS va transmite notificări către fiecare
operator de salubrizare, in care. vor fi specificate UAT-urile care nu au efectuat plata
conform Notificărilor emise de ADIS. Pentru UAT-urile restante se vor aplica de către
operatori, penalităţile de întârziere conform prevederilor contractuale, iar in termen de 30
zile de la data scadenta a facturilor, conform prevederilor contractuale, ADIS va transmite
către operatori solicitări de suspendare a serviciilor pentru UAT-urile respective.
18) în termen de 5 zile lucratoare de la primirea facturilor, ADIS Bacau va transmite către
toate UAT-urile membre, situaţia privind toate cantitatile de deşeuri municipale menajere /
asimilabile menajer ( reziduale, reciclabile, biodegradabile, voluminoase, periculoase,
DEEE), conform facturilor verificate pentru luna anterioara, precum si sumele de plata
restante, in scopul informării tuturor membrilor ADIS pentru a putea decide in cadrul AGA
ADIS masurile legale ce se impun a fi luate in cazul nerespectarii prevederilor Documentului
de Poziţie (inclusiv a Actelor Adiţionale) si a Contractului /Contractelor de Delegare.
Pentru a evita orice dubiu, in scopul încurajării colectării selective, a atingerii ţintelor legale
stabilite in sarcina UAT-urilor, implicit a scăderii cantitatilor de deşeuri reziduale si a creşterii
cantitatilor de deşeuri reciclabile, Părţile (toate UAT-urile membre ADIS) inteleg faptul ca in
vederea calculării sumelor de plata aferente fiecărui UAT se vor lua in considerare numai
cantitatile de deşeuri reziduale din fiecare UAT in parte, raportate la costurile aferente
colectarii/tratarii/transferului si depozitarii pentru toate fracţiile de deşeuri municipale
menajere si asimilabile menajer.
Prezentul Act Adiţional nr. 3 la Documentul de poziţie privind modul de implementare al
Proiectului SMIDS in judeţul Bacau, aprobat prin HCUHCJ de către autoritatile deliberative
ale fiecărui UAT membru si Hota rare a Adunării generale a Asociaţilor AGA ADIS Bacau,
semnat de către fiecare Primar si stampilat, intra in vigoare de la data achitării integrale a
datoriilor UAT-urilor membre fata de operatorii cu care Asociaţia a încheiat Contracte de
delegare.
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ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Nr.5/16.01.2019
privind aprobarea "Planului de acţiuni de interes local” ce vor fi desfăşurate in
cursul anului 2018 de către beneficiarii Legii 416/2001 cu modificările si
completările ulterioare
Consiliul local Helegiu, judeţul Bacau întrunit in şedinţa ordinara din 31.01.2018;
Având in vedere:
- Expunera de motive a primarului comunei Helegiu nr. 10621/28.12.2018, Raportul
compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 10622/28.12.2018 precum si
rapoartele comisiilor de specialitate din Cadrul Consiliului local Helegiu 353,354 si 355
din 15.01.2019
- Prevederile Legii 276/30.12.2010 prin care s-a modificat si completat Legea 416/2001
privind venitul minim garantat ;
- In conformitate cu prevederile art 36 (6) lit a, punctual 2, art 45 (1) si art 155 (1) Ut b
din Legea 215/2001 -privind administraţia publica locala republicata cu modificările si
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aproba “ ‘Planul de acţiuni de interes local” ce vor fi desfăşurate in
cursul anului 2019 de către beneficiarii Legii 416/2001,privind venitul minim garantata,
cu modificările si completările ulterioare, conform anexei parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 2 Prezenta hotarare se comunica către:
- Instituţia prefectului judeţului Bacau
- Primarului comunei Helegiu
Compartiment Asistenta Sociala
- Publica prin afişare
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Secretar comuni
Mariana Spiridon
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Adoptata cu___ voturi "pentru",___ voturi î m p o t r i v a v o t u r i abţineri din totalul de 15
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ROMANIA
JUDEŢUL BAC AU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
ANEXA
la Hotararea nr. 5/16.01.2019
PLAN DE ACŢIUNI DE INTERES LOCAL
ce vor fi desfăşurate in cursul anului 2019 de beneficiarii legii 416/2001
în vederea aplicării Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, completată si modificată
Nr
crt

Obiectiv

Acţiuni şi măsuri întreprinse

Lucrări de salubrizare
a staţiilor de autobus

Curăţarea în interiorul şi în
exteriorul staţiilor

2

Lucrări de întreţinere
centre civice din fiecare
localitate

Vopsirea gardurilor, zugrăvit
interior şi lucrări de întreţinere
a clădirilor publice

3

Defrişarea vegetaţiei din
şanţuri şi pârâuri
domeniul public

Tăiat manual arbuşti, curăţat
vegetaţie, decolmatare albii şi
podeţe

4

Lucrări de întreţinerea şi
curăţenia şanţurilor
drumurilor comunale

Cosit iarba, întreţinerea
acostamentului, strâgerea
deşeurilor din şanţuri

5

Lucrări de întreţinerea
spatiilor verzi instituţii şi
monumente

Plantare flori, săpat straturi,
îndepărtarea buruienilor,
resturilor vegetale

Ecologizarea cursurilor

Adunarea peturilor, pungi de

1

Termen
de
realizare
permanent

Nr.total de ore
lunar

Resurse

Responsabil

Conform
desfăşurătorului

Beneficiarii
Legii 416/2001

DRUG
VALERIU

Lunile
III - IV

Conform
desfăşurătorului

Beneficiarii
Legii 416/2001

DRUG
VALERIU

Lunile
V - VIII

Conform
desfăşurătorului

Beneficiarii
Legii 416/2001

DRUG
VALERIU

Conform
desfăşurătorului

Beneficiarii
Legii 416/2001

DRUG
VALERIU

Lunile
IV-IX

Conform
desfăşurătorului

Beneficiarii
Legii 416/2001

DRUG
VALERIU

Lunile

Conform

Beneficiarii

DRUG

permanent

6

de apă

plastic, ambalaje, etc. ...

7

Alte activităţi de interes
şi utilitate publică

Intervenţii ocazionate
situaţiilor de urgenţă

III - IX
de

apariţia
permanent

Preşedinte de şedinţa

desfăşurătorului

Legii 416/2001

VALERIU

Conform
desfăşurătorului

Beneficiarii
Legii 416/2001

DRUG
VALERIU

ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Nr.6/16.01.2019
aprobarea Programului de acţiuni privind gospodărirea, întreţinerea si curăţenia
localităţii care se va desfasura în anul 2019 la nivelul Comunei Helegiu
Consiliul local Helegiu, judeţul Bacau întrunit in şedinţa ordinara din 16.01.2019;
Având in vedere:
-Expunerea de motive nr. 218/09.01.2019 a primarului comunei Helegiu;
-Referatul compartimentului de specialitate nr.219/09.01.2019;
- Vazand raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiunr.
356,357 si 358 din 15.01.2019;
Prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
Legea
serviciilor
publice
de
gospodărire
comunala nr. 326/2001, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr. 2/2001 privind
regimul contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art .36 alin. 2, Ut d, alin. 6 , art. 45 alin.( 1) ale art. 115
alin. ( 1) Ut. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 privind administraţia
publica locala republicata cu modificările si completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Programul de acţiuni privind gospodărirea, întreţinerea si curăţenia
localităţii care se va desfasura în anul 2019 la nivelul Comunei Helegiu, în vederea
bunei gospodăriri şi înfrumuseţării a localităţilor şi a prevenirii producerii de inundaţii,
cuprins în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se încredinţează
primarul şi viceprimarul comunei, consilierii locali, lucrătorii postului de politie, poliţiştilor
locali, instituţiile publice, agenţii economici şi cetăţenii comunei.
Art. 3. Prezenta hotărâre întră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publica
acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Adoptata cu voturi"pentru", voturi împotriva, voturi abţineri din totalul de 15 consilieri in funcţie
din care__ prezenţi la şedinţa

ROMANIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
Anexă la Hotararea nr 6. /16.01.2019.
PROGRAMUL
Programului de acţiuni privind gospodărirea, întreţinerea si curăţenia localităţii
care se va des fas ura în anul 2019 la nivelul Comunei Helegiu
Nr
crt.
1.

2.

ACŢIUNEA

RĂSPUNDE

VERIFICA

TERMEN

întreţinerea şi curăţenia căilor rutiere
a) acţiuni de reparare şi întreţinere
a drumurilor comunale, a uliţelor şi
a podurilor şi de amenajare a
şanţurilor şi rigolelor

Viceprimar
poliţist
local
cetăţenii.

Primar

Permanent

b) acţiuni de curăţare a şanţurilor,
a rigolelor şi a podeţelor din
dreptul
imobilelor situate în intravilanul
localităţilor

Viceprimar
poliţist
local
inspector
SVSU
cetăţenii

Primar

Permanent

c) acţiuni de menţinere a
curăţeniei trotuarelor şi a
părţii carosabile a drumului
pe porţiunea din dreptul
clădirilor şi a gospodăriilor

poliţistul
local,
instituţiile
publice,
agenţii
economici şi
cetăţenii.

Primar

Permanent

Decolmatarea şi curăţarea cursurilor de ape, a podurilor, a podeţelor şi rigolelor şi
a şanţurilor în vederea prevenirii producerii de inundaţii
lunar
a) acţiuni de decolmatare şi
Viceprimar
Primar
curăţare a cursurilor de ape şi a
poliţistul
podurilor.
local şi
persoanele
apte de
muncă
beneficiare
de
ajutor social
b) acţiuni de decolmatare şi

instituţiile

Primar

trimestrial

curăţare a şanţurilor, a rigolelor şi
a podeţelor din dreptul imobilelor
situate în intravilanul localităţilor, în
scopul prevenirii producerii de
inundaţii.

3

4.

publice,
agenţii
economici şi
cetăţenii
beneficiarii
de
ajutor social
poliţist
local

.Salubritate şi sănătate publică:
a) asigurarea bunei funcţionări a
serviciului de salubritate şi acţiuni
de salubrizare şi igienizare a
întra vilanului localităţilorvopsire
cu var a stâlpilor şi pomilor de pe
marginea arterelor de circulaţie

Viceprimar,
poliţist local

Primar

lunar

b) acţiuni de protecţie a sănătăţii
publice, întreţinerea, modernizarea
şi igienizarea punctelor sanitare de
pe raza comunei
c) acţiuni de păstrare a curăţeniei
şi respectarea normelor igienicosanitare
în localurile publice (cămine
culturale, şcoli, bibliotecă)
d) acţiuni de păstrare a igienei şi
curăţeniei în mobilelefconstrucţii,
curţi interioare) şi incintele
deţinute, prin curăţare,
dezinsecţie şi deparazitare

Viceprimar,
medici

Primar

anual

Viceprimar,
director
scoli,
bibliotecar,
politie locala
Instituţii
publice,
poliţist local

Primar

lunar

Viceprimar

permanent

Viceprimar
poliţist local

Primar

permanent

. Protecţia mediului înconjurător
a) acţiuni de conservare şi
protecţie a mediului, de
prevenire a poluării
mediului şi a surselor de
apă, prin controlul depozitării
deşeurilor menajere, curăţarea
cursurilor de apă de pe teritoriul
comunei şi a colectarea deşeurilor
de pe marginea drumurilor publice
şi din locurile publice.

b) acţiuni de organizare şi
amenajare de locuri speciale
de depozitare şi colectare a
deşeurilor şi gunoaielor
c) acţiuni de curăţare a
locurilor publice, prin
colectarea şi depozitarea
reziduurilor şi deşeurilor
d) acţiuni de curăţenie şi
salubrizare a malurilor,
digurilor, cursurilor de apă
pentru prevenirea poluării
apelor
e) acţiuni de amenajare şi
întreţinere a spaţiilor verzi
şi a terenurilor de sport şi
joacă

Viceprimar

Primar

permanent

Viceprimar
poliţist local

Primar

permanent

Viceprimar

Primar

permanent

Viceprimar
poliţist local

Primar

semestrial

Preşedinte de şedinţa
Contrasemenaza,
Secretar
carmina
Mariana Spi/idon

