
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
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CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 
Incheiat azi 27.12.2018, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului local 

comunal Helegiu 
 

Consiliul Local a fost convocat în sedinta ordinara cu respectarea prevederilor 
art. 39 alin(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locală şi prin dispozitia 
primarului nr.287 din 28.11.2018. 
La sedinta ,  au  absentat doi  consilieri local , şi anume domnul Rusu Ion si Bode 
Constantin  , participă 13 consilieri locali  .În conformitate cu prevederile art. 30 alin (2) 
sedinta este legal constituita participand cel putin 2/3 din consilierii prezenti. 
În conformitate cu prevederile art.42 alin. (5) din Legea 215/2001 privind administratia 
publica locală ” înaintea fiecarei sedinte secretarul pune la dispozitiea consilierilor în 
timp util procesul verbal al şedintei anterioare care a avut loc din 14.12.2018. 
Se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei anterioare, procesul verbal a fost 
aprobat in unanimitate cu 13 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva. 
Pe ordinea de zi  sunt 5 puncte . 
Presedintele de sedinta, domnul consilier Magdălina Ion da citire ordinii de zi, si anume: 

1. 1. Proiect de hotarare privind  rectificarea  bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2018  

– initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian ; 
Ordinea de zi se aprobă  cu 13 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva. 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume  Proiect de hotarare privind  rectificarea  
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018  – initiator primarul comunei Helegiu. 
Domnul șef contabil Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare. 
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  
observatii cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare 
prezentat. 
Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi 
se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea nr. 60   privind rectificarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2018, aprobată cu 13  voturi „pentru” ,  nici o 
abtineri  , nici un vot împotriva. 
Nemaifiind alte interventii, domnul  presedinte de sedinta Măgdălina Ion declara inchise 
lucrarile sedintei extraordinare a consiliului local Helegiu din 27.01.2018,drept pentru 
care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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