
ROMANIA 
JUDEŢUL BAC AU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTARARE 
Nr.27/13.06.2019

privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil 
aparţinând domeniului public al comunei Helegiu, teren de categoria curţi construcţii 

situat in intravilanul satului Dragugesti, comuna Helegiu jud. Bacau in suprafaţa de 3290 
mp, inscrisa in cartea funciara nr. 60316, Helegiu, nr. cadastral 60316, in 2 

loturi,conform avizului OCPI Bacau nr. 27423/29.11.2018

Consiliul local Helegiu, judeţul Bacau, întrunit in şedinţa ordinara din 13.06.2019 
Având in vedere prevederile :
-art. 7 alin. (2), art 879 şi art 880 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 
287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 20, art. 21 Ut. c) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare,
- art. 10, art. 21 alin. (1) art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. c) şi art. 119, art. 120 şi art. 122 din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,
- art. 25 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;
-art. 132, 133, 134 si 135 din Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014, privind aprobarea Regulamentului 
de avizare ,recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară,
- Văzând documentaţia tehnică privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 
60316,, situat în comuna Helegiu, satul Dragugesti, Str. Invatator Dontu loan, nr.
175, comuna Helegiu jud. Bacau in suprafaţa de 3290 mp, inscrisa in cartea funciara nr. 
60316, Helegiu, nr. cadastral 60316, in 2 loturi, conform avizului OCPI Bacau nr. 
27423/29.11.2018
Luând act de : ajexpunerea de motivea primarului comunei Helegiu, înregistrat sub 
nr.4957/05.06.2019, raportul compartimentului de specialitate nr. 4958/05.06.2019. 
precut si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Helegiu;

In temeiul art. 36 a lin. 2 lit.c, art. 119, art. 120, art. 122, art. 4 5 si art.115 lit.b din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T  E

Art. 1.- Se însuşeşte lucrarea de specialitate denumită “Plan de amplasament şi 
delimitare a imobilului cu propunerea de de dezlipire” executată de SC EUROCAD 
EXPERT SRL ONEŞTI, vizată deBiroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Oneşti sub 
nr.27423/29.11.2018, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.



Art.2.- (1) Se aprobă dezmembrarea terenului proprietate publica a comunei Helegiu, 
avand categoria curţi construcţii,situat in intravilanul satului Dragugesti, in suprafaţa de 
3290 mp, inscrisa in cartea funciara nr. 60316, Helegiu, nr. cadastral 60316, in 2 lo tu ri, 
după cum urme a za:

- Lotul nr. 1 teren de categoria curţi construcţii situat in intravilanul satului Dragugesti, 
comuna Helegiu jud. Bacau in suprafaţa de 3169 mp, inscrisa in cartea funciara nr. nou
61345, Helegiu, nr. cadastral nou 61345,

- Lotul nr. 2 teren de categoria curţi construcţii situat in intravilanul satului Dragugesti, 
, comuna Helegiu jud. Bacau in suprafaţa de 121 mp, inscrisa in cartea funciara nr. nou
61346, Helegiu, nr. cadastral nou 61346.

Art.3. - Se mandatează Primarul comunei Helegiu să semneze actul autentic de 
dezmembrare.

Art.4. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site- 
ul Primăriei comunei www.helegiu.ro şi se transmite către: -Primarul UAT Helegiu,, - 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacau, Instritutia Prefectului Judeţului 
Bacau, Compartment Tehnic, Urbanism, Amenajare Teritoriu, Proiecţia Mediului

Preşedinte de şedinţa 
Bulaiasa Elena

Contras&fnheaza 
Secretrar comuna 
Mariana Şpiridon

http://www.helegiu.ro


R eferat de adm itere , cerere  nr. 27423  /  29-11-2018

Oficiul de Cadastru  şi Publicitate Im obiliară BACAU  
Biroul de Cadastru  şi Publicitate Im obiliară O neşti

Adresa: Oneşti, Calea Marasesti, nr. 21, cod 601144. Tel: 0234/310910, 
0234/310912, 0334/405190 Fax 0234/310910

Luna 11
Ziua 29
Nr. 27423

-ANCEI Anul 2018
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R E F E R A T  D E  A D M IT E R E
(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei COMUNA HELEGIU 
Domiciliul Loc. Helegiu, Jud. Bacau

Im obilu l s itua t în Loc. D ragugesti, Jud. Bacau, ŞCOALA CU CLASELE l-VIII, UAT Helegiu având num ăru l 
cadastra l 60316 a fos t dezm em brat în im obile le :
1) 61345 s ituat in Loc. Dragugesti, Jud. Bacau, ŞCOALA CU CLASELE l-VIII, UAT Helegiu avand 
suprafaţa măsurată 3169 mp;
2) 61346 s ituat in Loc. Dragugesti, Jud. Bacau, ŞCOALA CU CLASELE l-VIII, UAT Helegiu avand 
suprafaţa măsurată 121 mp;

Certific că in form aţiile  din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte 
funciară al OCPI BACAU la data: 04-12-2018.

Situaţia prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condiţiile Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi com pletările ulterioare.

Inspector
G A B P ICI d p t d p a  m iD E c rn

Documentul conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 dini





PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE .
CU PROPUNERE DE DEZLIPIRE 

Scara 1:500
Nr. cadastra l S up ra fa ţa  m asurata Adresa im o b ilu lu i

3290 mp.
In tra v ila n u l co m u ne i H e leg iu , sat D ragugesti, ju d e i 
Bacau.

C artea  Funciara UAT | HELEGIU

N

542450

INVENTAR DE COORDONATE 
"Sistem de Proiecţie Stereograflca 1970"

Nr.
Pct.

X
[ml

Y
[m ]

1 542416.323 636514.737
20 542411.318 636508.075
2 542408.667 636504.547
3 542425.261 636487.914
4 542417.235 636480.318

22 542418.197 636479.312
5 542430.383 636466.571
6 542431.131 636467.234
7 542448.706 636447.134
8 542449.661 636448.016
9 542473.417 636430.057
10 542477.262 636432.627
11 542485.995 636439.478
12 542487.683 636439.382
13 542492.618 636431.720
14 542508.462 636443.046
15 542476.285 636476.486
16 542455.568 636494.045
17 542451.969 636489.454
18 542433.493 636501.907
19 542432.790 636501.061

Tabel de mişcare parcelară pentru dezlipirea imobilului

Situaţia actuală Situaţia vitoare
(înainte de dezlipire)_________________  ____________________ (după dezlipire)

Nr.
cad.

Suprafaţa
(mp.)

Categoria de 
folosinţă Descrierea imobilului

Nr.
cad.

Suprafaţa
(mp.)

Categoria de 
folosinţă

Descrierea imobilului

3169 1 C.c. LOTI
(Teren intravilan)

60316 3290 1 C.c. Teren intravilan

(o \ H 121 1 C.c. LPT2
(Teren intravilan)

T o tă T l 3290 Í I  j T o ta l 3290

Data: 11.2018 Stampila BCPI





PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Scara 1:500

Nr. cadastra l Suprafaţa masurata Adresa im ob ilu lu i

3169 mp. In tra v ilan u l comunei Helegiu, sat Dragugesti, ju d e ţ Bacau.

Cartea Funciara nr. UAT HELEGIU

S42SOO

INVENTAR DE COORDONATE 
"Sistem de Proiecţie Stereografica 1970"

>'i*Y . , %
u i ^ i ,  C7\°Â \

vA .*3 .» « M #  , ,  4

Nr.
Pct.

X
[m ]

Y
[m ]

1 542416.323 636514.737
20 542411.318 636508.075
21 542429.071 636489.975
22 542418.197 636479.312
5 542430.383 636466.571
6 542431.131 636467.234
7 542448.706 636447.134
8 542449.661 636448.016
9 542473.417 636430.057
10 542477.262 636432.627
11 542485.995 636439.478
12 542487.683 636439.382
13 542492.618 636431.720
14 542508.462 636443.046
15 542476.285 636476.486
16 542455.568 636494.045
17 542451.969 636489.454
18 542433.493 636501.907
19 542432.790 636501.061

&

A . D a te  re fe rito a re  la  te ren

Categoria de 
parce la  fo lo s in ţa

Suprafaţa
[mp]

Valoarea de 
im p oz ita re  [le i]

B. D a te  re fe r i to a re  la  c o n s tru c ţ ii

Cod Suprafaţa con stru ita  Valoarea de _ . .  
constr. ia  so l [m p] im p oz ita re  [le i] D estinaţia

Teren Intravilan.

C en tra la  te rm ica

G rup san itar

G rup san itar

Suprafaţa m asurata ■ 3169 mp. 
Suprafaţa d in  acte  *  3169 mp.

Executant:
S. Q. lü R O Ü ÍD  EXPERT S. R.L.
, /  ^  'V

.4? / $ *  CERTIFj CAT \ \  
------ — i di nga întocmiriiŞ- C on firrri executarea m ăsură torilo r la teren, 

docum enta ţie i cadastra le  si coresponden ta  ace s te ia ,cu  realita tea din t§re

3 iWlaBIK" Ml* I \ V Ir t,i r ! )
%S e m nătură  sl.stam pila

D a ta : 11 .2018

Recepţionat:

C on firm  introducerea im obilu lu i in baza d e  da te  s i atribuirea numărului 
cadastra l.

Oficiul de Cad^^şHiOWicilaîe imobiliară bACĂI

S e m nătură  s i pa ra f i /  N _____

...
/ ? i \ . \\ i o \&

S ta m p ila  BCPI



HOTAR ARE 
Nr.28/13.06.2019

Privind insusirea modificărilor si completărilor intervenite in inventarul bunurilor 
apartinand domeniului public al comunei Helegiu, judeţ Bacau

ROM AN IA
JUDETULBACAU

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

Consiliul Local al comunei Helegiujudetul Bacau, întrunit in şedinţa ordinara din 
13.06.2019;
Având în vedere prevederile :
a) art.36 alin(1), alin.(2) lit.”c”, art.120 alin(1) precum şi ale art.63, alin.(1), lit.”b" şi 
alin. ”5”, lit.”d” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,
b) art.858, art.863, lit.a) art. 1650 alin.(1), art. 1666 şi 1657 din Legea nr. 287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) art.21 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare,
d) Hotărârii de Guvern nr.548/1999, cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor;
Ţinând seama de:

- Hotărârea Consiliului local Helegiu nr. 20/17.12.1999 privind insusuirea inventrului 
bunurilor ce aparţine domeniului public al comunei Helegiu atestat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1347/2001, anexa 39 privind atestarea domeniului public al judeţului, 
precum şi ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacau si de Dispoziţia 
primarului nr. 249/12.08.2016 pentru constituirea comisiei pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Helegiu;
- Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr. 4980/05.06.2019
, raportul compartimentului de specialitate nr. 4981/05.06.2019 precum si avizele 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului loca l;

In temeiul art. 36 alin. 2 Ut. c, art. 119, art.120, art. 122, art. 45 si art.115 lit. b din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 -  Se aproba modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al 
comunei Helegiu, judeţul Bacau, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta 
hotarare, astfel:
- poziţia nr. 2 va se modifica după cum urmaza;

- coloana 2 va avea următorul continui - Strada Preot Pahomie (DC 159 A)



- coloana 3 va avea următorul conţinut - în localitatea Delenl, din str. Preot Constantin 
Badiu (Biserica Helegiu, fost DC 159A) pana la km 3 +443 Deleni imbracaminte de 
asfalt, in continuare pana la limita cu intravilanul, dealul Carligatul, imbracaminte de 
balast.Suprafata =47051mp
- coloana 4 va avea următorul continui - an dobândire 2013, 1968.
- coloana 5 va avea următorul conţinut - 11308502 lei;
- coloana 6 va avea următorul conţinut - Domeniul public al comunei Helegiu

Art. 2 -  Se aproba completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al 
comunei Helegiu , judeţul Bacau.cu o poziţie noua ,n r . 78, conform anexei nr 2 parte 
integranta din prezenta hotarare ;

Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata instituţiei Prefectului judeţului Bacau, 
Consiliului Judeţean Bacau, Primarului comunei Helegiu si va fi adusa la cunoştinţa 
publica de secretarul comunei, in condiţiile legii.

Preşedinte de şedinţa

Contrasemnează



4
ROMANIA
JUDEŢUL BAC AU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

ANEXA NR. 1
INSUSIT DE CONSILIUL LOCAL HELEGIU

PRIN HOTARAREA NR.28/13.06.2019

Modificare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Heleglu

Nr.
crt.

Codul de 
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare Anul
dobândirii, sau 
dupăcaz, al 
dării în 
folosinfă

Valoare de
inventar
(lei)

Situaţie juridical actuală

0 1 2 3 4 5 6
2 1.3.7.1 Strada Preot 

Pahomie (DC 159 A)
în localitatea Deleni, din str. 
Preot Constantin Badiu 
(Biserica Helegiu, fost DC 
159A) pana la km 3 +443 
Deleni îmbrăcăminte de asfalt, 
in continuare pana la limita cu 
intravilanul, dealul Cari ¡gatul, 
imbracaminte de balast. 
Suprafaţa 47051 mp 
Carte funciara nr. 60236.

2013, 1968 11308502
lei

Domeniul public al 
comunei Helegiu

Preşedinte de şedinţa



ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL HELEGIU

HOTĂRÂRE
29/13.06.2019

privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul 
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”

Consiliul Local al Comunei Helegiu, întrunit în şedinţa din data de 13.06.2019;
în baza prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local al Comunei Helegiu 
nr.17/30.04.2009 privind aprobarea participării Comunei Helegiu, din judeţul Bacău, în calitate 
de membru fondator la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 
Bacău", precum şi ale Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 
Bacău";

Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare 
Bacău nr.2049/27.05.2019, înregistrată la Consiliul Local al Comunei Helegiu sub 
nr. 4731/29.05.2019;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Comunei Helegiu nr.4732/29.05.2019, 
raportul nr.4733/29.05.2019 al Comp.tehnic Urbanism, Amenaj.teritoriu si Protecţia mediului, 
precum şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Helegiu;

în temeiul art.45, alin.(2), lit.”a" din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă cotizaţia anuală la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău", în cuantum de 6 000 lei:

Art.2. Se mandatează dl./d-na Stanciu Elena, având calitatea de reprezentant al unităţii 
administrativ teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre, 
precum şi după cum urmează :

- Pentru Judeţul Bacău - 1000 000 lei;
Pentru Mun. Bacău -  600 000 lei;

- Pentru Mun. Oneşti -  100 000 lei;
- Pentru Mun. Moinesti si Oraşele Targu-Ocna, Buhusi, Comanesti si Darmanesti - 40 000

lei;
Pentru Oraşul Slănic Moldova- 10 000 lei

- Pentru comune cu o populaţie sub 3000 locuitori -  3 000 lei;
Pentru comune cu o populaţie între 3000 şi 5000 locuitori -  5 000 lei;

- Pentru comune cu o populaţie între 5000 şi 10 000 locuitori -  6 000 lei;
- Pentru comune cu o populaţie peste 10 000 locuitori -  7 000 lei.



f
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Helegiu, persoanei 

nominalizate la art.2, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, 
Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

Preşedinte de şedinţa 
Bulaiasa Elena

♦


