
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr.1/27.01.2021 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Helegiu nr 39 din 18.11.2020 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale  

Consiliului local al comunei Helegiu, județul Bacau 

 

 

          Consiliul local  Helegiu, județul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din  

27.01.2021; 

Avand in vedere: 

-Incheierea din data de 19.10.2020 a Judecaoriei Onesti pronuntata in dosar nr. 

4225/324/2020 privind validare amandatelor consilierilor alesi pentru Consiliul 

Local Helegiu; 

-Ordinul Prefectului nr. 442/30.10.2020 privind constatarea ca legal constituit a 

Consiliului Local al comunei Helegiu ; 

-Incheierea din data de 06.11.2020 a Judecatoriei Onesti pronuntata in dosar nr. 

5107/270/2020 privind validarea mandatelor supleantilor Oprea Sorin Si Andrei 

Daniel  pentru Consiliul Local Helegiu; 

-Incheierea nr.73 din data de 14.01.2021 a Judecatoriei Onesti pronuntata in dosar 

nr. 77/270/2021 privind validarea mandatului supleantului Astefanoia Ionut –

Florin  pentru Consiliul Local Helegiu; 

-Hotărârea nr 49 din 29.12.2020 privind încetarea de drept a mandatului de 

consilier local al domnului Drug   Valeriu, înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului, ca urmare a demisiei; 

-prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local 

comunei Helegiu, județul Bacau, aprobat prin Hotărârea nr.41 / 27.11.2020;  

-Raportul de specialitate al compartimentului Juridic, Administratie Publica nr.  

479  din 20 .01.2021; 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu  nr.478 din 20.01.2021;  

- Avizul comisiie de specialiatate din cadrul Consiliului local Helegiu nr.613 / 

26.01.2021; 

           În temeiul prevederilor art.124, 125, 126,127, 129, 134 alin.(3) lit.’’b’’, 139, 

196 si 208 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 



  

ART. I. Hotararea Consiliului Local Helegiu nr 39/ 18.11.2020,  privind 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Helegiu, 

judetul Bacau , se modifica prin inlocuirea in cuprinsul articolului 2, alin (1) 

punctul 4, respectiv in componenta comisiei pentru programe   de dezvoltare  

economico- sociala, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, licitatii publice,  comerţ şi turism, a domnului  Drug Valeriu cu domnul 

Astefanoaia Ionut –Florin. 

Art.II– Art.4 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Institutiei 

Prefectului Judetului Bacau, Primarului comunei Helegiu , domnului Astefanoaia 

Ionut -Florin şi o va aduce la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul instituţiei. 
 
 

 
 

Presedinte de sedinta 

Adrian DRAGHICIU 

Contrasemeneaza 

Secretar general 

Jr. Mariana SPIRIDON 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi ’’ pentru’’, voturi ’’impotriva’’- 0 ,  ’’abtineri’’ 0, din totalul de 15 consilieri  

au fost prezenti in sedinta 14 consilieri 

 
 


