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JUDEŢUL BAC AU

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE 
Nr.50/28.11.2018

privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local al comunei
Helegiu

Consiliul local Helegiu, judeţul Bacau, întrunit in şedinţa ordinara din 30.08.2018 
Având in vedere:

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Helegiu nr.35 din 14.07.2016 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local 
al Comunei Helegiu

- Luând act de Expunerea de motive înregistrată sub nr. 5929/19.11.2018, 
înaintată de primarul commune Helegiu şi Raportul de specialitate al 
secretarului comunei Helegiu înregistrată sub nr. Nr. 5986/2011.2018 
Vazand avizele comisilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
Helegiu nr.;

în temeiul prevederilor art.35 alin.(1), art.36 alin. (9), art. 41, art. 45 alin. (1) şi art. 
115 alin. (1) Ut. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 1 Domnul consilier Magdalina Ion se alege preşedinte de şedinţă al 
Consiliului Local al comunei Helegiu, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna 
noiembrie 2018;
Art. 2 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.

H O T Ă R Ă Ş T E :

- Nr. consilieri 15, prezenţi 14 , vot



HOTAR ARE 
Nr.51/28.11.2018

privind aprobarea la plata a sumei de 8789 lei reprezentând contravaloarea 
cheltuieli transport personal didactic si auxiliar pentru lunile septembrie si 
octombrie 2018

Consiliul local al comunei Helegiu, întrunit in şedinţa ordinara din 28.11.2018;
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:
- Adresele nr.2432/26.10.2018, si 2629/14.11.2018, ale Scolii cu clasele l-VIII Helegiu 
,înregistrata la primăria comunei Helegiu sub nr. 6027/26.07.2018 precum si Hotararea 
Consiliului de administartie a Scolii cu clasele l-VIII Helegiu nr. 24/23.07.2018 prin 
care aproba drepturile băneşti aferente personalului didactic reprezentând cheltuieli de 
deplasare pentru luna mai 2018
-Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 9548/20.11.2018;
- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 9549/20.11.2018;
- Vazand avizele corni si lor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu precum si 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Helegiu nr9840,9841 si 9842 
din 27.11.2018 ;
In conformitate cu prevederile art. art 36, alin. (6), Ut „a”, pct. 1, art 45, alin (1) si 

art. 115(1) lit “b” din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, cu modificările 
si completările ulterioare
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HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aproba plata sumei de 8789 lei reprezentând contravaloare cheltuieli 
transport personal didactic si auxiliar pentru lunile septembrie si octombrie 2018.
Art. 2 (1) Decontarea costurilor de transport se va efectua pe baza documentelor 
justificative, certificate de directorul unitatii de invatamant la care isi desfasoara 
activitatea cadrele didactice si/sau a personalului didactic auxiliar care au solicitat 
decontarea.
(2) Răspunderea pentru corectitudinea si legalitatea situaţiei drepturilor băneşti aferente 
personalului didactic si/sau a personalului didactic auxiliar care solicita decontarea 
revine Consiliului de administraţie a unitatii de invatamant - Şcoala Gimnaziala Helegiu.



(3) Directorul unitatii de invatamant, răspunde de modul de întocmire al calculului 
sumelor propuse spre decontare si va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotarari.
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
O

Contrasemnează 
Secretar comuni
Mariana Spiridon

- Nr. consilieri 15, prezenţi 14 , voturi pentru 14
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HOTAR ARE 
Nr.52/28.11.2018

Privind actualizarea indicatorilor tehnico economici şi a cheltuielilor eligibile şi 
neeligibile aferente investiţiei „Modernizare dispensar medical sat Bratila” 
aprobaţi prin HCL nr.21/14.03.2017 modificata si completata prin HCL nr.

17/19.02.2018

Consiliul local Helegiu, întrunit in şedinţa ordinara in data de 28.11.2018;
Având in vedere:
-OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin 
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 
1.851/2013, Ordinul nr. 947/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor;
-Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- HCL nr.21/14.03.2017 modificata si completata prin HCL Nr. 17/19.02.2018 
-Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr. 8951/05.11.2018;
- Raportul nr. 8952 /05.11.2018, întocmit de comparimentul de specialitate precum si avizul 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr. 9843,9844 si 9845 din 
27.11.2018;
-Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
-Devizul general întocmit de Proiectant- LEF PROIECT SRL BACAU;
-Programul PNDL al MDRAP;
în temeiul art. 46, aliniat (1), art. 36 alin (4) Ut. d) si e) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publica locala, republicata cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico economici şi a cheltuielilor eligibile şi 
neeligibile aferente investiţiei „Modernizare dispensar medical sat Helegiu” aprobaţi prin 
HCL nr. nr.22/14.03.2017 modificata si completata prin HCL nr. 16/19.02.2018, 
după cum urmeaza :

I) Indicatori economici:
Total general deviz: 510479,00 lei, inclusiv T.V.A., din care:

- Buget de stat: 459846,46 lei cu TVA
- Buget local: 39236,97 lei cu TVA

II) Indicatori tehnici:
Se propun următoarele funcţiuni:
- Terasa acoperita accese,
- Sala aşteptare paciente,
-Hol,
- Grup sanitar paciente,
- Vestiar personal cu grup sanitar si dus,
- Cabinet medical,
- Sala tratamente,
- Cabinet stomatologic,
- Spatii material medical,



- Centrala termica

Indicatori spaţiali:
- A teren - 350 mp,
- Sc corp existent - 132,69 mp,
- POT existent -37,91 %,
- CUT -0,34,
- H maxim - 6,60 m,
- H cornişa - 3,35 m

Bilanţ teritorial
- A teren - 350 mp,
-ADC - 132,69 MP,
- Suprafaţa spatii verzi -160 mp,
- Suprafaţa alei pietonale - 56,59,
- Suprafaţa carosabil - O mp.

Art. 2 Prezenta hotarare se comunica către:
-Instituţia Prefectului judeţului Bacau 
-Primarul comunei Helegiu
- Birou Financiar-Contabilitate, Taxe Si Impozite Recuperare Creanţe 
-Compartiment Dezvoltare, Achiziţii Publice, Investiţii

Preşedinte de şedinţa

Contrasemnează 
Secretar comuna

- Nr. consilieri 15, prezenţi 14, voturi pentru 14



HOTARARE 
Nr.53/28.11.2018

Privind actualizarea indicatorilor tehnico economici şi a cheltuielilor eligibile şi 
neeligibile aferente investiţiei „Modernizare dispensar medical sat Helegiu” 

aprobaţi prin HCL nr. nr.22/14.03.2017 modificata si completata prin HCL Nr.
16/19.02.2018

Consiliul local Helegiu întrunit in şedinţa ordinara in data de 28.11.2019;
Având in vedere:
- Hotararea Consiliului local Helegiu nr. nr.22/14.03.2017 modificata si completata prin 
Hotararea Consiliului Local Nr. 16/19.02.2018;
- OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, 
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei 
publice, nr. 1.851/2013, Ordinul nr. 947/2015 privind modificarea şi completarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
-Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările 
ulterioare;
-Expunerea de motive a Primarului comunei Helegiu nr. Nr. 8953/05.11.2018 
, judeţul Raportul nr. Nr. 8954/05.11.2018, întocmit de comparimentul de specialitate 
precum si avizul comisiilor despecialitate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.9846 
9847 si 9848 din 27.11.2018;
-Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
-Devizul general întocmit de Proiectant- LEF PROIECT SRL BAC AU;
-Programul PNDL al MDRAP;
în temeiul art. 46, aliniat (1), art. 36 alin (4) Ut. d) si e) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publica locala, republicata cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico economici şi a cheltuielilor eligibile 
şi neeligibile aferente investiţiei „Modernizare dispensar medical sat Helegiu” aprobaţi 
prin HCL nr. nr.22/14.03.2017 modificata si completata prin HCL nr. 16/19.02.2018, 
după cum urmeaza :

I) Indicatori economici:
Total general deviz: 984322,22 lei cu TVA din care C + M - 628673,42 lei cu 
TVA din care :

Buget de stat: 891579,00 lei cu TVA
- Buget local: 92743,22 lei cu TVA

II) Indicatori tehnici:
Regim inaltime P + 1 etaj
Se propun următoarele funcţiuni 
Parter
- Accese;
- Hol acces
- Salon aşteptare pacienţi;
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- Hol + casa scării
- Grup sanitar pacienţi;
- Cabinet medical;
- Sala Tratamente;
- Cabinet stomatologic;
- Cam. Materiale uzate medicale;
- Debara;
- Grup sanitar;
- Vestiar + shower;
- Centrala termica;
Etaj:
- Hol + casa scării;
- Salon aşteptare pacienţi;
- Grup sanitar;
- Cabinet medical;
- Cabinet medical;
- Sala Tratamente;
- Cabinet medical;
- Sala Tratamente;
- Cam. Materiale uzate medicale;
- Debara;
- Cabinet medical;
Indicatori spaţiali
- AT- 1999 mp,
- SC corp existent - 270,49 mp din care 174 mp dispensar,
- POT existent - 22,55 %,
- CUT- 0,38
- H maxim - 9,95 m,
- H cornişa -6,15 
Bilanţ teritorial

- A teren -1199 mp,
- ADC - 444,88 mp din care 348,78 mp dispensar,
- Suprafaţa spatii verzi - 530,61 mp,
- Suprafaţa alei pietonale - 162,4 mp,
- Suprafaţa carosabil - 235,5 mp
Art. 2 Prezenta hota rare se comunica către:
-Instituţia Prefectului judeţului Bacau 
-Primarul comunei Helegiu
- Birou Financiar-Contabilitate, Taxe Si Impozite Recuperare Creanţe 
-Compartiment Dezvoltare, Achiziţii Publice, Investiţii

Nr. consilieri 15, prezenţi 14 , voturi pen

Contrasemneaz 
Secretar comuna 

Mari ''oiridon
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HOTARARE 
Nr.54/28.11.2018

privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Prentu Ştefan

Consiliul local Helegiu, întrunit in şedinţa ordinara in data de 28.11.2018;
Luând in considerare: demisia domnului Prentu Ştefan înregistrata sub nr. 
9858/27.11.2018

Ţinând cont de Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr.9856/ 
28.11.2018, raportul constatatoral secretarului comunei Helegiu nr.9855/ 
28.11.2018 , rapoartele comisiilor de specialitate nr9857,9857. si 9859 din 
28.11.2018;

- în baza dispoziţiilor art. 9 alin. (2) Ut. a) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică Local Sector 6,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Prentu 
Vasile Ştefan, consilier local in cadrul Consiliului Local Helegiu, ales pe listele Alianţa 
Liberalilor si Democraţilor la alegerile locale organizate in anul 2016, ca urmare a 
demisiei acestuia .

Art. 2. Locul ocupat de domnul Prentu Ştefan in cadrul Consiliului Local Helegiu se 
declara vacant, urmând a fi ocupat de următorul supleant de pe lista Alianţa Liberalilor 
si Democraţilor .

Art. 3. Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă 
potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacau;
- Primarului comunei Helegiu, judeţul Bacau;
- Domnului Prentu Ştefan

Preşedinte de şedinţa


