ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 26.03.2020, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului
local comunal Helegiu
Consiliul Local a fost convocat în sedinta ordinara cu respectarea
prevederilor art.133, alin.2), lit.a) şi art. 134, alin.1), lit.a) si alin.3), lit.b) din
Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ prin
dispozitia primarului nr.115/19.03 .2020.
Secretraul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti toti cei
15 consilieri locali .
În conformitate cu prevederile art. 137 alin (1) din Ordonanța de urgență 57/2019
privind Codul Administrativ sedinta este legal constituita participand majoritatea
consilierilor locali în funție.
Presedintele de sedinta , domnul Stoica Nelu da citire ordinii de zi .
Proiectul ordinii de zi cuprinde 6 puncte dupa cum urmeaza:
1.Aprobare a procesului- verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local
Helegiu din 17.02.2020;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al
Comunei Helegiu si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral din
venituri proprii si subventii la 31.12.2019
Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de
Salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul Bacău membre ADIS
Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
4. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
aAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”
Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
5. Raportul primarului comunei Helegiu privind starea economică, socială si de
mediu a comunei helegiu pe anul 2019
6. Probleme curate care se supun dezbaterii consiliului :cereri intrebari, diverse
Proiectul ordinii de se aprobă cu 15 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot
împotriva.
Se aduce la cunoștință consiliului local ca fiecare proiect de hotarare este însoţit
de: referatul de aprobare, semnat de initiator, de rapoartele compartimentelor de

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, și de avizele cu caracter
consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ , ”dacă aveți un interes personal în problemele supuse
dezbaterii și votului , aveți obligația să anunțați la începutul ședinței de astăzi.
Hotărârile adoptate cu nerespectarea acestor dispoziții legale sunt nule de drept.”
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume Aprobare aprocesului verbal al
sedintei ordinare a Consiliului Local Helegiu din 17.02.2020
În conformitate cu prevederile art.138 alin. (15) din Ordonanța de urgență 57/2019
privind Codul Administrativ ” La începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al
unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare” care a avut loc în 17.02.2020. Se supune spre
aprobare procesul verbal al sedintei anterioare, procesul verbal a fost aprobat in
unanimitate cu 15 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Helegiu si al
institutiilor si serviciilor publice finantate integral din venituri proprii si
subventii la 31.12.2019
Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon, prezintă proiectul
de hotarare.
Primarul: lucrările sunt aceleași.
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au
amendamente cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de
hotarare prezentat.
Nefiind alte amendamente, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma
prezentata şi se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea
nr.16/26.03.2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al
Comunei Helegiu si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral din
venituri proprii si subventii la 31.12.2019, aprobată cu 15 voturi „pentru” , nici
o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al unităților
administrativ teritoriale din județul Bacău membre ADIS
Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon, prezintă proiectul
de hotarare.
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au
amendamente cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de
hotarare prezentat.

Nefiind alte amendamente, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma
prezentata şi se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea
nr.17/26.03.2020 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de
Salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul Bacău membre
ADIS , aprobată cu 15 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău -Initiator -primarul comunei
Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon, prezintă proiectul
de hotarare.
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au
amendamente cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de
hotarare prezentat.
Nefiind alte amendamente, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma
prezentata şi se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea
nr.18/26.03.2020
privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
aAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, aprobată
cu 15 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si anume Raportul primarului comunei
Helegiu privind starea economică, socială si de mediu a comunei helegiu pe anul
2019. Primarul da citire raportului.
Se trece la punctul 6 Probleme curate care se supun dezbaterii consiliului :cereri
intrebari, diverse.
Primarul comunei :in contextul actual principala noastra preocupare este pentru
limitarea si diminuare a raspandirii coronavirusului SAARS COV2, astfel au fost
dezinfecatate toate institutiile publice de pe raza comunei , au fost avertizati toti
agentii economici asupra masurilor ce trebuie respectate, in primarie s-au luat
masuri pentru organizarea activitati astfelincat sa fie evitat , pe cat posibil,
contactul direct intre persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de
comunicare.
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Stoica Nelu declara
inchise lucrarile sedintei de ordinare a consiliului local Helegiu din 26 martie 2020
,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta
Soica Nelu
Secretar general
comuna Helegiu ,
Spiridon Mariana

