
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA HELEGIU 
PRIMAR 
 
 
        

DISPOZITIE 
Privind convocarea  sedintei  ordinare a CONSILIULUI LOCAL HELELGIU pentru data 

de 24.08.2016 
 
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 14.07.2016  
cu urmatoarea ordine de zi:  
1. Proiect de  hotarare prin care se ia act de  demisia   consilierului local   Cristea 
Codrin Geoge si  vacantarea  mandatului de  consilier local-  initiator -primarul  comunei 
Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
2. Proiect de hotrare privind privind validarea mandatului de consilier local al  domnului 
Pirjol Nicusor Catalin,   supleant ales pe listele Partidului Social Democrat . Initiator -
primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
3. Proiect de hotrare privind privind includerea in domeniul public al comunei Helegiu , 
judetul Bacau , a zonei de protectie aferenta DN 11 pe raza satului Helegiu si a 
terenului aferent caminului cultural Helegiu . Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul 
Enea Nicu Ciprian 
 
4.  Proiect de hotrare privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru 
autoturismele ce fac parte din parcul auto al Primăriei comunei  HELEGIU si pentru 
telefoanele institutiei. Initiator-primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 
2016 . Initiator-primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
6. Proiect de hotarare  privind anularea unor taxe  stabilite prin Hotararea consiliului 
local Helegiu nr.47/17.12.2016 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 
2016.Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 



7. Proiect de hotarare privind privind modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Local 
nr. 17/25.02.2016.  Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării şi completării statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B . Initiator -primarul  comunei Helegiu 
domnul Enea Nicu Ciprian 
 
9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării şi completării statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Initiator -primarul  comunei 
Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului pentru activitatea de 
eliminare/depozitare a deşeurilor la Celula II a depozitului judeţean de deşeuri conform 
Bacău, realizată prin Proiectul Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul 
Bacău .Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
11. Proiect de hotarare pentru aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de 
administrare a celulei II  a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu.  Initiator -primarul  
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
12. Proiect de hotarare privind stabilirea cu caracter temporar a modalităţii de gestiune 
a activităţii de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deşeuri realizat 
prin Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în Judeţul Bacău” 
Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
13. Proiect de hotarare privind aprobare contravaloare transport personal didactic si 
auxiliar pentru luna iunie 2016 Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu 
Ciprian 
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, 

Nicu - Ciprian Enea 
 

 

                    Vizat de legalitate, 
                              Secretar comuna 
                             Mariana Spiridon 
Nr.252 
Data 19.08.2016 
 

 


