
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr.8/15.02.2022 

Privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al 

Comunei Helegiu si a listei de investitii pentru anul 2022 

 

Consiliul local Helegiu intrunit in sedinta ordinara in data de 15.02.2022 

Avand in vedere: 

- Prevederile Legii nr. 317 – Legea bugetului de stat pe anul 2022; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- Comunicarea AJFP Bacau nr. 86/05.01.2022 privind repartizarea sumelor 

din TVA pentru echilibrare, estimarea cotelor directe din venituri in 

proportie de 63%, stimarea cotelor din venituri pentru echilibrare in 

proportie de 14%; 

- Comunicarea Consiliului Judetean Bacau nr 3288/08/02/2022 prin care ne 

repartizeaza sume pentru drumuri si venituri de la Consiliul Judetean 

- Referatul de aprobare a primarului  comunei Helegiu nr. 601/19.01.2022; 

- Raportul compartimentului de specialitate nr. 603/19.01.2022 ; 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Helegiu  

nr. 1/14.02.2022, 4/14.06.2022 si 6/14.02.2022; 

In temeiul art 136(1) ,art. 139, alin 2 si art 196 alin 1 lit a din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare  

 

HOTARASTE 

 

Art. 1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pe anul 

2022, in valoare totala de 11 512 000 lei, conform anexei nr. 1 parte 

integranta din prezenta , astfel: 

- 7 537 000  lei la sectiunea functionare 

- 3 975 000  lei la sectiunea dezvoltare 

Art. 2 Se aproba lista de investitii pentru anul 2021 conform anexei nr. 2 la 

prezenta hotarare  

Art. 3 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli a activitatii finantata din 

venituri proprii si subventii aferenta Serviciului Public de Salubrizare in 

valoare totatla de 351 520  lei ,conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare. 

Art. 4 Bugetul va avea la venituri suma de 9 504 780  lei si la cheltuieli suma 

de 11 512 000  lei  cu un deficit de 2 007 220 lei 



Art. 5 Se aproba utilizarea din excedentul anului precedent a sumei de 2 007 

220 lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare. 

Art. 6 Primarul comunei Helegiu in calitate de ordonator principal de credite 

va duce la indeplinire prezenta hotarare prin biroul de specialitate. 

Art. 7 Prezenta hotarare se comunica catre: 

- Instititia Prefectului judetului Bacau 

- Primarului comunei Helegiu 

- Biroulu Financiar Contabilitate Taxe si Impozite, Recuperare Creante 

- Publica prin afisare si pe sit-ul institutiei 

 

Presedinte de sedinta, 

Geaboc-Badic Rodica -Mihaela 

 

Contrasemenaza, 

                                                                                    Secretar general al comunei                                                                                                                                         

                                                                                            Mariana Spiridon 

 

 

 

 

 

 
 

 
Adoptata  cu: 

 voturi « pentru » 

 voturi « impotriva » 

 voturi « abtineri » 
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15 consilieri validati 


