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La sedinta  extraordinara a consiliului local Helegiu  a Consiliului local Helegiu din 
31.01.2018  au participat 13 consilieri. Sedinta este legal constituita  .In cadrul  sedintei 
au fost adoptate urmatoarele hotarari:  
 
Hotararea nr.1  privind  incetarea de drept a mandatului de consilier local al comunei 
Helegiu  a domnului Andrei  Nicolae , membru al Partidului National Liberal , ca urmare 
a lipsei nemotivate la 3 ședințe consecutive ale Consiliului Local Helegiu 
a fost aprobata cu 13 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva , nici o abtinere. 
                         
 Hotararea nr. 2  privind aprobarea   organigramei şi  statului de funcţii al aparatului  de 
specialitate al Primarului comunei Helegiu si structurilor subordonate Consiliului local 
Helegiu -a fost aprobata cu 13 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva , nicio  o  abtinere 
 
Hotararea nr.3 privind  propunerea calificativului  acordat  la evaluarea performantelor 
profesionale    secretarului comunei  Helegiu, pentru activitatea desfasurata in anul 
2017 -– a fost aprobata cu 13 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva , nicio  o  abtinere 
Hotararea nr.4  privind  aprobare  Acord de Infrăţire şi Cooperare între  comuna 
Helegiu, judeţul Bacău din România  şi  comuna Chioselia, Raionul Cantemir din 
Republica Moldova a fost aprobata cu 13 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva , nici o 
abtinere. 
                         
 Hotararea nr. 5  privind aprobarea  ‘’Planului de actiuni de interes local’’ ce vor fi 
desfasurate in cursul anului 2018 de catre beneficiarii Legii 416/2001 cu modificarile si 
completarile ulterioare a fost aprobata cu 13 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva , nicio  
o  abtinere 
 
Hotararea nr.6 privind  atribuirea de denumiri  de străzi în satele componente ale 
comunei Helegiu, jud.Bacău 
-– a fost aprobata cu 13 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva , nicio  o  abtinere 
Hotararea nr.7  privind  aprobarea atribuirii și încheierii contractului de Delegare prin 
concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul 
Bacău 
a fost aprobata cu 13 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva , nici o abtinere. 
                         
Hotararea nr. 8 privind pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 
Helegiu nr.50 /11.11.2010 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă 
uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare 
-a fost aprobata cu 13 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva , nicio  o  abtinere 
 



Hotararea nr.9 privind pentru aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitare Bacau - ADIB 
-– a fost aprobata cu 13 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva , nicio  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. 
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