
 
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA HELEGIU 
PRIMAR 

 
          DISPOZITIE 

Privind convocarea  sedintei  ordinare a CONSILIULUI LOCAL HELELGIU pentru 
data de 29.01.2016 

 
Primarul comunei Helelgiu, judetul Bacau; 
Avand in vedere: 

-Prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In  temeiul art.68 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
; 
   
       D I S P U N E 
 
Art.1 Se convoca sedinta ordinara a Consiliului local Helegiu pentru data de 29.01.2016  
cu urmatoarea ordine de zi:  
1. Proiect de  hotarare privind incetarea prin demisie a mandatului de consilier al domnului 
Negoita Neculai-- initiator primarul comunei Helegiu 
2. Proiect de hotrare privind validarea mandatului de consilier al doamnei Coman Elena  - 
initiator primarul comunei  Helegiu; 
3. Proiect de hotrare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamanat preuniversitar de 
stat care vor functionain comuna Helegiuin anul scolar 2016-2017  - initiator primarul 
comunei  Helegiu; 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea  cotizatiei anuale la patrimoniul ADIS- initiator 
primarul comunei  Helegiu 
5. Proiect de hotrare privind aprobarea Planului de paza al comunei Helegiu pentru anul 
2016  - initiator primarul comunei  Helegiu; 
6. Proiect de hotrare privind aprobarea orgnanigramei si statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Helegiu si a structurilor subordonate Consiliului local 
Helegiu  - initiator primarul comunei  Helegiu; 
7 Proiect de hotrare privind propunerea Consiliului local Helegiu privind evaluarea 
performantelor profesioanle  individuale  ale secretarului comunei Helegiu pentru anul 
2015- initiator primarul comunei  Helegiu 
8. Proiect de  hotarare privind procedura de anularea in cota de 73,3 %a majorarilor de 
intarziere aferente obligatiilor fiscale principale , restante la 30.09.2015 si a amajorarilor de 
intarziere aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata 30,09.2015, inclusiv, 
stinse pana la acesta data constand in  creante fiscale de natura fiscala datorate bugetului 
local de catre contribuabiliii de pe raza comunei Helegiu-- initiator primarul comunei 
Helegiu 



9. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de 
invetitii pentru anul 2016-  initiator primarul comunei  Helegiu 
10. Proiect de hotrare privind aprobarea Planului de actiuni de interes locl  care vor fi 
desfasurate in anul 2016 de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat   
- initiator primarul comunei  Helegiu 
11.  Proiect de hotrare privind abrobarea indicatorilor  tehnico - economici ai obiectivului  
de investitii “Alimentarea cu apa a localitatilor Helegiu, Dragugesti, Deleni si Bratila, 
comuna Helegiu, judetul Bacau i  - initiator primarul comunei  Helegiu; 
12. Proiect de hotrare privind abrobarea indicatorilor  tehnico - economici ai obiectivului  
de investitii Modernizare drum comunal DC159 , km 0+930-3+230, comuna Helegiu, 
judetul Bacau“   - initiator primarul comunei  Helegiu; 
13. Diverse 
Art.2  Prezenta dispozitie  se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii judetului 
Bacau si va fi adusa la cunostinta publica  prin grija secretarului comunei. 

 
Primar, 

Geaboc - Badic Mihaela 
 
                    Vizat de legalitate, 
                              Secretar comuna 
                     Mariana Spiridon 
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