
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA HELEGIU 

PRIMAR        

DISPOZITIE 

nr.274/06.09.2019 

Privind convocarea  sedintei  ordinara a CONSILIULUI LOCAL HELELGIU 

pentru data de 13.09.2019 

 

Primarul comunei Helegiu, judetul Bacau; 

Avand in vedere: 

-Prevederile art.133 , alin.(2), lit.a art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) din Ordonanta 

de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ; 

In  temeiul art.196(1) lit.b  din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ: 

D I S P U N E 

 

Art.1 Se convoca sedinta ordinara a Consiliului local Helegiu, pentru data de 

13.09.2019 , ora 13.00 , care va avea loc in sala de consiliu din cadrul Primariei 

comunei Helegiu, cu proiectul ordinii de zi prevazut in Anexa, parte integranta din 

prezenta ; 

Art.2(1) Matrialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul 

Primariei comunei Helegiu  si se inmanează consilierilor locali  in format 

electronic, potrivit optiunii acestora ; 

(2)Proiectele de hotarare se avizeaza de catre comisiile de specialitate  din cadrul 

Consiliului local Helegiu, pe baza competentelor acestora, conform anexei 

mentionate la art.1; 

(3) Membrii Consiliului Local ai comunei Helegiu sunt invitati sa formuleze si sa 

depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari inscrise in ordinea de zi; 

Art.3. – Prezenta se comunică : 

- Institutiei Prefectului judetului Bacau 

- Primarului comunei Helegiu 

- Publica prina afisare 

                                                         

Primar, 

Ciprian Nicu Enea 

                                

Contrasemneaza  

              Secretar comuna 

Mariana Spiridon 



ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA HELEGIU 

PRIMAR        

Anexa la Dispozitia 

nr.274/06.09.2019 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a sedintei ordinare a Consiliului local Helegiu din 13.09.2019, ora13.00 

 

1.Aprobare a procesului- verbal al sedintei  ordinare a Consiliului Local Helegiu 

din 22.08.2019; 

2.Proiect de hotarare privind   aprobarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare al Consiliului Local Helegiu; 

Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

Avizeza comisia nr. 2.- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 

ordinii şi liniştii publice,  a drepturilor cetăţenilor, gospodarire comunala , servicii 

publice, protectia mediului; 

 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a statului de functii ale 

aparatului de specialaitate  al primarului comunei Helegiu si structurilor/ serviciilor 

publice din subordinea Consiliul Local al comunei Helegiu 

Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

Avizeza comisia nr. 2.- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 

ordinii şi liniştii publice,  a drepturilor cetăţenilor, gospodarire comunala , servicii 

publice, protectia mediului 

 

4. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre Biserica „Sfantul 

Nicolae” din satul Bratila a imobilelor  Scoala cu clasele I - IV Bratila III , anexe si 

tern aferent in suprafata de 1364 mp. 

Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

Avizeaza comisia nr. 1 -Comisia pentru programe  de dezvoltare  economico- 

socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

licitatii publice,  comerţ şi turism. 

 

5.Proiect de hotarare privind   rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli  al 

comunei Helegiu pentru anul 2019.  

Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 



Avizeaza comisia nr. 1 –de  programe  de dezvoltare  economico- socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, licitatii publice,  

comerţ şi turism. 

 

6. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale produsa in HCL 

20/28.03.2019 la indicatorii  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 

Avizeaza comisia nr. 1 –de  programe  de dezvoltare  economico- socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, licitatii publice,  

comerţ şi turism. 

 

7. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ’’Dotare Camin Cultural 

in sat Helegiu,judetul Bacau’’ . 

Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

Avizeaza comisia nr. 1 –de  programe  de dezvoltare  economico- socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, licitatii publice,  

comerţ şi turism. 

 

8.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverse); 

 

Primar, 

Ciprian Nicu Enea 

                                

Contrasemneaza  

              Secretar comuna 

   Mariana Spiridon 

 

 

 


