ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA HELEGIU
PRIMAR

DISPOZITIE
Nr.341/18.10.2016
Privind convocarea sedintei ordinare a CONSILIULUI LOCAL HELELGIU pentru data
de 25.10.2016
Primarul comunei Helelgiu, judetul Bacau;
Avand in vedere:
-Prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art.68 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE

Art.1 Se convoca sedinta ordinara a Consiliului local Helegiu pentru data de 30.09.2016
cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si
completarea listei de investitii pentru anul 2016 cu obiectivul de investitii “Restabilirea
circulatiei si indepartarea efectelor calamitatilor produse de fenomenele meteorologice
deosebite pe teritoriul comunei Helegiu, in zona DC 159, sat Dragugesti, comuna
Helegiu, judetul Bacau” initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
2. Proiect de hotrare privind aprobare Protocol de colaborareprivind încheierea unui
Protocol între Postul de Poliție Helegiu și Comuna Helegiu- Biroul Poliția Locală din
cadrul Primariei comunei Helegiu a unui Protocol de colaborare pentru iniţierea unor
programe şi acţiuni comune privind luarea măsurilor de prevenire şi combatere a
infracţionalităţii, de evitare a actelor de violenţă, de menţinere a siguranţei şi liniştii
publice precum şi a disciplinei rutiere pe raza comunei .Initiator-primarul comunei
Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
3. Proiect de hotrare privind privind privind transmiterea catre S.C. EON DISTRIBUTIE
ROMANIA S.A. TG. MURES a unei suprafete de teren de 40 mp cu drept de uz si a
unei suprafete de 1200 mp cu drept de servitute, proprietate publica a comunei Helegiu
in vederea executarii lucrarii ” Reabilitare retea joasa tensiune si modernizare

bransamente PTA 2, localitatea Bratila, comuna Helegiu,Judetul Bacau.’’ . Inititor primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
4. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverese )
Art. 2 Prezenta dispozitie se va comunica departamentului de resort din cadrul Prefecturii
judetului Bacau si va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului comunei.

Primar,
Enea Nicu Ciprian

Vizat de legalitate,
Secretar comuna
Mariana Spiridon

