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MINUTA 
sedintei ordinare  a Consiliului local Helegiu din  16.01.2019 

 
La sedinta  extraordinara a consiliului local Helegiu  a Consiliului local Helegiu din 
16.01.2019  au participat toti cei 15 consilieri.  Sedinta este legal constituita  .In cadrul  
sedintei au fost adoptate urmatoarele hotarari:  
 
Hotararea nr.1  privind  aprobarea utilizarii  excedentului anului 2018 pentru acoperirea 
tremporara a  golului de casa, in anul 2019,  de catre   Serviciului Public de Salubrizare 
din subordinea Consiliului local Helegiu 

a fost aprobata cu 15 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva,  nici o abtinere. 
                         
 Hotararea nr. 2 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Helegiu si structurilor  fara personalitate juridical din subordinea Consiliului local Helegiu    
- a fost aprobata cu 13 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva, doua abtineri 
 Hotararea  
 
Hotararea nr. 3 hotarare privind  privind stabilirea salariilor de bază pentru  personalul 
contractual din  cadrul Serviciul Public de Salubrizare  

a fost aprobata cu 15 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva,  nici o abtinere 
                         
 Hotararea nr. 4 aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul 
de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în 
județul Bacău”- a fost aprobata cu 15 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva,  nici o abtinere  
 
Hotararea nr. 5 ‘’Planului de actiuni de interes local’’ ce vor fi desfasurate in cursul anului 
2019 de catre beneficiarii Legii 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare 
a fost aprobata cu 15 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva,  nici o abtinere 
 
Hotararea nr. 6 privind  aprobare Programul acţiunilor privind gospodarirea, intretinerea 
si curatenia localitatii care se va desfăşura în anul 2019 la nivelul Comunei Helegiu, în 
vederea bunei gospodăriri şi înfrumuseţării a localităţilor şi a prevenirii producerii unor 
inundaţii -a fost aprobata cu 15 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. 
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