ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Nr. 28/28.06.2018
privind aprobarea la plata a sumei de 4823 lei reprezentând contravaloarea
cheltuieli transport personal didactic si auxiliar pentru luna mai 2018
Consiliul local al comunei Helegiu, intrunit in şedinţa ordinara din 28.06.2018;
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
Vazand:
- Adresa nr.1247/13.06.2018 a Scolii cu clasele l-VIII Helegiu ,înregistrata la primăria
comunei Helegiu sub nr. 4941/13.06.2018 precum si Hotararea
Consiliului de
administartie a Scolii cu clasele l-VIII Helegiu nr.23/13.06.2018 prin care aproba
drepturile băneşti aferente personalului didactic reprezentând cheltuieli de deplasare
pentru luna mai 2018
-Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 4998/15.06.2018;
- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 4999/15.06.2018;
- Vazand avizele comisilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu
nr.5329,5330 si 5331 din 27.06.2018
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 :
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aproba plata sumei de 4823 lei reprezentând contravaloarea cheltuieli
transport personal didactic si auxiliary pentru luna mai 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
Preşedinte de şedinţa
Stoica Nelu

ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE
Nr.29 /28.06.2018
privind qcordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al comunei Heleglu’’,
înalt Preasfintitulul loachim ,Ahiepiscopul Romanului si Bacăului
Consiliul Local al comunei Helegiu întrunit in şedinţa ordinara din 28.06.2018;
Având în vedere:
- Epunerea de motive a Primarului comunei Helegiu, înregistrată sub nr.
4793/06.06.2018, Raportul Compartimentului Biblioteca înregistrat sub nr.
4793/06.06.2018 precum si rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local Helegiu nr.5332,5333 si5334 din 27.06.2018;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Helegiu nr. 18/07.04.2008
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „ Cetăţean de
Onoare al comunei Helegiu";
- Dispoziţiile art. 10, art. 36 alin. 1, alin. 8, din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (8), art. 45 alin. (1), art. 47 şi art. 49 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se acordară titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI HELEGIU",
înalt Preasfintitului loachim ,Ahiepiscopul Romanului si Bacăului.
Art. 2. - Primarul comunei Helegiu, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţie Prefectului - Judeţul Bacau, în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului comunei
Helegiu şi persoanei nominalizate la art. 1.
Preşedinte de şedinţa
Stoica Nelu

ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE
Nr.30/28.06.2018
privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al comunei Helegiu”,
domnului gen.rez., dr. Apostu Vasile Jenica
Consiliul Local al comunei Helegiu întrunit in şedinţa ordinara din 28.06.2018;
Având în vedere:
- Epunerea de motive a Primarului comunei Helegiu, înregistrată sub nr.
4793/06.06.2018, Raportul Compartimentului Biblioteca înregistrat sub nr.
4793/06.06.2018 precum si rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local Helegiu nr.5335,5336 si5337 din 27.06.2018;;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Helegiu nr. 18/07.04.2008
pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetăţean de
Onoare al comunei Helegiu”;
- Dispoziţiile art. 10, art. 36 alin. 1, alin. 8, din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (8), art. 45 alin. (1), art. 47 şi art. 49 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se acorda titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI HELEGIU”,
domnului gen.rez., dr. Apostu Vasile Jenica.
Art. 2. - Primarul comunei Helegiu, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţie Prefectului - Judeţul Bacau, în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului comunei
Helegiu şi persoanei nominalizate la art. 1.
Preşedinte de şedinţa
Stoica Nelu

♦

