
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA HELEGIU 
PRIMAR        

DISPOZITIE 
nr.210 /07.06.2019 

Privind convocarea  sedintei  ordinare a CONSILIULUI LOCAL HELELGIU pentru data de 
13.06.2019 

 
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 13.06.2019  cu 
urmatoarea ordine de zi:  

1. Proiect de hotarare privind privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de 
dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului public al comunei Helegiu,  teren 
de categoria curti constructii situat in intravilanul satului Dragugesti, comuna Helegiu 
jud. Bacau in suprafata de 3290 mp, inscrisa  in cartea funciara nr. 60316, Helegiu, 
nr. cadastral 60316, in  2 loturi,conform avizului OCPI Bacau nr. 27423/29.11.2018 

     Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
2. Proiect de hotarare privind   Privind insusirea modificarilor  intervenite in inventarul 

bunurilor apartinand domeniului public al comunei Helegiu, judet Bacau 
          Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul  

                „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 
               Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

 
4. 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 

 
 
 
 
 



privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil 
aparţinând domeniului public al comunei Helegiu  privind insusirea si aprobarea 

documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil, proprietate publica a comunei 
Helegiu, teren de categoria curti constructii situat in intravilanul satului Dragugesti, 

comuna Helegiu jud. Bacau in suprafata de 3290 mp, inscrisa  in cartea funciara nr. 
60316, Helegiu, nr. cadastral 60316, in  2 loturi,conform avizului OCPI Bacau nr. 

27423/29.11.2018 
 


