
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA HELEGIU 
PRIMAR        

DISPOZITIE 
nr.120/22.03.2019 

Privind convocarea  sedintei  ordinare a CONSILIULUI LOCAL HELELGIU pentru 
data de 28.03.2019 

 
 
Primarul comunei Helegiu, 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 28.03.2019  
cu urmatoarea ordine de zi:  

 
1. Proiect de hotarare privind   aprobarea   retelei scolare  pentru anul 2019-2020, la 

nivelul comunei Helegiu, judetul Bacau; 
          Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

 
2. Proiect de hotarare privind   aprobarea contului de executie a bugetului pentru 

anul 2018; 
       Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 

3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.56/14.12.2018 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019; 

              Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 

4. Proiect de hotarare privind   privind insusirea Deciziei nr. 19/1din 14.02.2019  a 
Curtii de Conturi a Romaniei- Camera de Conturi judetul Bacau 

                          Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 

5. Proiect de hotarare privind   privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de 
teren de 121 mp , proprietate publicaa comunei Helegiu ,  situat in intravilanul 
comunei Helegiu, sat Dragugesti  catre   parohia ‘’Sfantul Nicolae ‘’ din Dragugesti 

             Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 

6. Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico economici  aferenti 
investiției „Modernizare dispensar medical sat Bratila” aprobati prin  HCL  
nr.21/14.03.2017 modificata si completata prin HCL nr. 17/19.02.2018 si HCL 
52/28.11.2018; 

                                 Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 



7. Proiect de hotarare privind modificarea   indicatorilor tehnico economici şi a  
aferenti investiției „Modernizare dispensar medical sat Helegiu”aprobati prin  HCL 
nr. nr.22/14.03.2017 modificata si completata prin HCL nr. 16/19.02.2018 si HCL 
nr.53/28.11.2018; 

             Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 

8. Proiect de hotarare Privind modificarea   indicatorilor tehnico economici pentru  

Proiectul „Modernizare si consolidare camin cultural, sat Helegiu “,aprobati prin 

HCL nr.35/28.06.2017 “ 

                       Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 

9. Informare asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor adoptate de 
Consiliul Local Helegiu in 2018 

10. Raportul primarului privind starea economică, socială si de mediu a comunei  
Helegiu pe anul 2018 

          
11. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverese) 

Art.2 Prezenta dispoziție se va comunica departamentului de resort din cadrul 
Prefecturii județului Bacău și va fi adus la cunoștință publică prin grija secretarului 
comunei. 
 
                                                            

Primar, 
Enea Nicu Ciprian 

                         Avizat de legalitate, 
                             Secretar comuna 

                      Mariana Spiridon 

 

 

 


