
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA HELEGIU 
PRIMAR        

DISPOZITIE 
nr. 8/25.01.2018 

Privind convocarea  sedintei  ordinare a CONSILIULUI LOCAL HELELGIU pentru 
data de 31.01.2018 

 
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  
31.01.2018  cu urmatoarea ordine de zi:  

1. Proiect de hotarare 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 

 Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea   organigramei şi  statului de funcţii al 

aparatului  de specialitate al Primarului comunei Helegiu si structurilor 
subordonate Consiliului local Helegiu 

           Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
3. Proiect de hotarare privind  propunerea calificativului  acordat  la evaluarea 

performantelor profesionale    secretarului comunei  Helegiu, pentru 
activitatea desfasurata in anul 2017 

Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
4. Proiect de hotarare privind  aprobare  Acord de Infrăţire şi Cooperare între  

comuna Helegiu, judeţul Bacău din România  şi  comuna Chioselia, Raionul 
Cantemir din Republica Moldova 

                 Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
5. Proiect de hotarare 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 

                      Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
6. Proiect de hotarare privind  atribuirea de denumiri  de străzi în satele 

componente ale comunei Helegiu, jud.Bacău 
                           Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 



7.  Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul  
                 „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 
                        Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu  
 

8. Proiect de hotarare privind  aprobarea atribuirii și încheierii contractului de 
Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor 
de deșeuri în Județul Bacău 

                           Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu) 

               9 .   Proiect de hotarare privind aprobarea taxei de salubritate conform  
                     ,,Planului anual de evolutie a taxelor si tarifelor’’ respectiv 9.97  
                     lei/persoana/luna taxa urban si 4.07 lei/persoana/luna taxa rural,  
                       aferent anului 2018 

                           Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu) 

10. Proiect de hotarare pentru aprobarea excluderii din Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului 
Dărmănești 

                           Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu 

11. Proiect de hotarare 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 

                         Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu 
 

12. Proiect de hotarare privind pentru aprobarea cotizatiei anuale la 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Bacau - ADIB 

                           Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu 
 

13.  Informare asupra modului de aducere la îndeplinire a Hotărârilor 
Consiliului Local al comunei Helegiu, adoptate în anul 2017 

14. Rapoarte de activitate pentru activitatea desfasurata in 2017 de catre 
conilieriil ocal 

15. 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 
                             Mariana Spiridon 


