
JUDETUL BACAU 
COMUNA HELEGIU 

MINUTA 
sedintei ordinare  a Consiliului local Helegiu din  28.03.2019 

 
La sedinta  extraordinara a consiliului local Helegiu  a Consiliului local Helegiu din 
28.03.2019  au participat 15 consilieri, nici un absent..  Sedinta este legal constituita  .In 
cadrul  sedintei au fost adoptate urmatoarele hotarari si au fost sustinute urmatoarele 
materiale:  
 

Hotararea nr.13  privind   aprobarea   retelei scolare  pentru anul 2019-2020, la     
 nivelul comunei Helegiu, judetul Bacau; 
     a fost adoptata cu 10 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva,  5  abtineri. 

                         
Hotararea nr. 14 aprobarea contului de executie a bugetului pentru anul 2018; 
- a fost adoptata cu 14 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva, o abtinerei 

 
Hotararea nr. 15 privind modificarea si completarea HCL nr.56/14.12.2018 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019; 

      - a fost adoptata 15 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva,  nici o abtinerei 
                          

Hotararea nr. 16 ‘privind insusirea Deciziei nr. 19/1din 14.02.2019  a Curtii de 
Conturi a Romaniei- Camera de Conturi judetul Bacau 
activitati 

          - a fost adoptata 15 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva,  nici o abtinere 
                          

Hotararea nr.17 privind darea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren de 121 
mp , proprietate publica a comunei Helegiu ,  situat in intravilanul comunei 
Helegiu, sat Dragugesti  catre   parohia ‘’Sfantul Nicolae ‘’ din Dragugesti 
- a fost adoptata 15 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva,  nici o abtinere 

                          
Hotararea nr. 18 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; 
      - a fost adoptata 15 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva,  nici o abtinere 

                          
                          

Hotararea nr. 19 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; 
     - a fost adoptata 15 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva,  nici o abtinerei 

                          
 

Hotararea nr.20 privind modificarea   indicatorilor tehnico economici pentru  



Proiectul „Modernizare si consolidare camin cultural, sat Helegiu “,aprobati prin 
HCL nr.35/28.06.2017 “ 

- a fost adoptata 15 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva,  nici o abtinere 
                          

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

- Raportul primarului privind starea economică, socială si de mediu a comunei  
             in anul 2019 
 
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. 

  
Secretar comuna 

Jr. Mariana Spiridon 
 
 
 


