
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA HELEGIU 

PRIMAR        

DISPOZITIE 

nr. 85 /20.04.2021 

privind suplimentarea ordinii de zi a  sedintei ordinare a CONSILIULUI LOCAL 

HELELGIU pentru data de 22.04.2021 

 

Primarul comunei Helegiu, judetul Bacau; 

Avand in vedere: 

- In temeiul dispoziţiilor art. 133, alin.(1), art.134, alin.(1), lit.(a) si alin.(2) şi 

art.135 ,alin. (8) 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 (1) Se suplimentează proiectul de ordinii de zi a sedintei ordinare a 

Consiliului local Helegiu din data de 22.04.2021, convocat prin Dispozitia 

Primarului Comunei  Helegiu nr. 84/16.04.2021, cu doua proiecte, prevazute in 

anexa , parte integranta din prezenta; 

(2) Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile 

prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ . 

 (4) 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.85/20.04.2021 

COMUNA HELEGIU                                                                            

PRIMAR        

SUPLIMETAREA PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a sedintei ordinare a Consiliului local Helegiu din 22.04.2021, ora 12.00 

 

1. PROIECT DE HOTARARE  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici rezultati din studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii 

‘’Infiintare sistem de distributie gaze naturale  in satele Helegiu, Bratila, Deleni si 

Dragugesti  apartinatoare comunei Helegiu, jud. Bacau’’ 

Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

 

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

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

publice,  comerţ şi turism 

 

2. PROIECT DE HOTARARE privind  aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici rezultati din studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamitati in comuna 

Helegiu, judetul Bacau 

                                                                            Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

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

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

publice,  comerţ şi turism 

 

Primar, 

Ciprian  Nicu Enea 

Contrasemneaza 

Secretar general  

Jr.Mariana Spiridon 

 
 


