
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA HELEGIU 
PRIMAR 

 
DISPOZITIE 

Nr. 119  /21.02.2017 
Privind convocarea  sedintei  extraordinare a CONSILIULUI LOCAL HELELGIU pentru 

data de 27.02.2017 
 
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 27.02.2017 
cu urmatoarea ordine de zi:  
1.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru anul 
2016; 
                       Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
2.Proiect de hotarare pentru  modificarea  Hotararii Consiliului Local Helegiu 
nr.68/21.12.2016 privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017; 
                     Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
3.Proiect de hotarare privind  pentru aprobarea Actului aditional nr.2 la Documentul de pozitie 
privind modul de implementare a proiectului ,,Sistem integrat de management al deseurilor 
solide in judetul Bacau” 
                     Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
4.Proiect privind aprobarea cotizatiei anuale  la patrimonial Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara   - ADIB Bacau” 
                     Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
5 .Proiect de hotarare privind   aprobarea Planului de pază al comunei Helegiu pentru anul 
2017; 
                    Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
6 .Proiect de hotarare  privind aderarea comunei Helegiu, judetul Bacau la Societatea 
Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Judetului Bacau; 
                    Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
7. Proiect de hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai proiectului 
“Modernizare drumuri de interes local, comuna Helegiu, judetul Bacau 



Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
8. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverese ) 
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, 
Enea Nicu Ciprian 

 
 
 

 
                    Vizat de legalitate, 
                              Secretar comuna 
                           Jr.Mariana Spiridon 
 


