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MINUTA 
sedintei ordinare  a Consiliului local Helegiu din 27.02.2017 

 
La sedinta  ordinara a consiliului local Helegiu  a Consiliului local Helegiu din 
27.02.20177  au participat 13 consilieri. Doi absenti Sedinta este legal constituita  . 
In cadrul  sedintei au fost adoptate urmatoarele hotarari:  
Hotararea nr 8 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru anul 2016; 
 -a fost aprobata cu 7 voturi ‘’pentru’’; 6  abtineri 
 
Hotararea nr 9 pentru  modificarea  Hotararii Consiliului Local Helegiu 
nr.68//21.12.2016 privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 
-a fost aprobata cu 13 voturi ‘’pentru’’; nici un vot impotriva, nici o abtinere 
 
Hotararea nr 10 privind  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” 
 -a fost aprobata cu 13 voturi ‘’pentru’’; nici un vot impotriva, nici o abtinere 
                      
Hotararea nr 11 aprobarea cotizatiei anuale  la patrimonial Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara   - ADIB Bacau”  -a fost aprobata cu 13 voturi ‘’pentru’’; nici un vot 
impotriva, nici o abtinere 
 
Hotararea nr 12 privind   aprobarea Planului de pază al comunei Helegiu pentru anul 2017; 
-a fost aprobata cu 13 voturi ‘’pentru’’; nici un vot impotriva, nici o abtinere 
 
Hotararea nr 13 privind aderarea comunei Helegiu, judetul Bacau la Societatea 
Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Judetului Bacau;-a fost aprobata cu 13 
voturi ‘’pentru’’; nici un vot impotriva, nici o abtinere 
 
Hotararea nr 14 privind  aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai proiectului 
“Modernizare drumuri de interes local, comuna Helegiu, judetul Bacau 
-a fost aprobata cu 13 voturi ‘’pentru’’; nici un vot impotriva, nici o abtinere 
 
 In conformitate cu perevedrile art. 10 din Legea 53/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica, minuta va fi facuta publica ala sediul primariei 
comunei Helegiu si pe site-ul propriu. 

Secretar comuna 
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