
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA HELEGIU 

PRIMAR        

DISPOZITIE 

nr.224/20.11.2020 

Privind convocarea  sedintei  ordinare a CONSILIULUI LOCAL HELELGIU pentru data de 

27.11. 2020 

 

Primarul comunei Helegiu, judetul Bacau; 

Avand in vedere: 

-Prevederile art.133 , alin.(1), 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, 

cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

DISPUNE 

 

Art.1 Se convoca sedinta ordinara a Consiliului local Helegiu, pentru data de 27.11.2020 , ora 

12.00 , care va avea loc in sala de sedinta din cadrul  Centrului de zi Bratila ,Str. A.I.Cuza 

nr.233, cu proiectul ordinii de zi prevazut in Anexa, parte integranta din prezenta ;  

Art.2(1) Matrialele inscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozitia consilierilor locali  

in format electronic,pe adresele de e-mail  ,potrivit optiunii acestora , si pot fi consultate la sediul 

primariei Helegiu in format letric.  ; 

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

local Helegiu, pe baza competentelor acestora ; 

(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 general  

  Jr.Mariana Spiridon 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL BACAU                     Anexa la Dispozitia nr.244/20.11.2020 

COMUNA HELEGIU                                                                            

PRIMAR        

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a sedintei ordinare a Consiliului local Helegiu din 27.11.2020, ora 12.00 

 

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

18.11.2020; 

2. Proiect de hotarare privind  Alegerea viceprimarului comunei Helegiu; 

Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian 

3.  Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

Consiliului Local Helegiu; 

Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian 

4. Proiect de hotarare privind aprobare Organigrama si Stat de functii al aparatului de 

specialiatete al primarului  comunei Helegiu si serviciilor si structurilor subordonate Consiliului 

Local Helegiu 

Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian 

5. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 ;  

Initiator Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian 

 

6. Proiect de hotarare privind  privind inregistrarea Primariei Comunei Helegiu in Sistemul Naţional   

     Electronic de Plata on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de     

     suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line ; 

Initiator Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian 

7. Proiect de hotarare privind insusirea de catre Consiliul Local a Raportul de audit nr. A24/1441 

si a  Deciziei  nr.35 / 10.11.2020 Camerei de Conturi Bacau 

Initiator Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor 

aferente proiectului “Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii 

activitatii didactice on-line in comuna Helegiu, jud. Bacau 

         Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian 

 

 9. Proiect de hotarare privind  incheierea unui Acord de parteneriat privind colaborarea  dintre 

Administratia Bazinala de Apa Siret si a UAT comuna Helegiu 

             Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian 

 10. Proiect de hotarare privind  privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea 

activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2020  
            Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian 

 

Primar, 

Ciprian Nicu Enea     

Contrasemneaza 

                                                                                                     Secretar general  

                                                                                             Mariana Spiridon 

 

 



 

 

 

 


