
Sedinta ordinara 30.03.2016ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA HELEGIU 
PRIMAR 

 
 

        
   DISPOZITIE 

Privind convocarea  sedintei  ordinare a CONSILIULUI LOCAL HELELGIU pentru 
data de 30.03.2016 

 
 
 

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, 
; 
   
       D I S P U N E 
 
Art.1 Se convoca sedinta ordinara a Consiliului local Helegiu pentru data de 25.02.2016  
cu urmatoarea ordine de zi:  
1. Proiect de  hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 
2016  - initiator -primarul  comunei Helegiu 
 
2. Proiect de hotrare privind abrobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului de 32,13 
mp situat in inccinta Dispensarului Uman Bratila - initiator primarul comunei  Helegiu; 
 
3. Proiect de hotrare privind stabilirea locurilor in care se vor desfasura adunarile publice in 
comuna Helegiu, judetul Bacau- initiator rimarul comunei  Helegiu; 
 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea contravalore transport personal didactic pentru 
luna decembrie 2015 si ianuarie 2016  - initiatorprimarul comunei  Helegiu 
 
5. Proiect de hotrare privind acordarea dreptului de uz si servitute asupra unor suprafete 
de teren , proprietatea privata a comunei Helegiu, in favoarea S.N.T.G.N TRANS GAZ 
MEDIAS   - initiator primarul comunei  Helegiu; 
 
6. Proiect de hotrare privind  aprobarea Regulamentului privind stimularea participarii in 
invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defaorizate si a procedurii de 
acordare a tichetelor sociale- initiator primarul comunei  Helegiu 
 



7. Proiect de hotrare privind   aprobarea contributiei comunei Helegiu la finanatarea 
activitatii de protectie de tip rezidential a persoanelor cu handicap pentru anul 2015- 
initiator primarul comunei  Helegiu 
8.  Proiect de hotrare privind aprobarea orgnanigramei si statului de functii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Helegiu si a structurilor subordonate Consiliului local 
Helegiu  - initiator primarul comunei  Helegiu; 
 9  Proiect de hotrare privind  stabilirea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice 
administratorului public, din aparatul de specialitate al primarului comunei Helegiu- initiator 
primarul comunei  Helegiu 
 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, 

Geaboc - Badic Mihaela 
 
                    Vizat de legalitate, 
                              Secretar comuna 
                     Mariana Spiridon 
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