
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA HELEGIU 
P R I M A R 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea şedinţei de constituire a Consiliului Local al comunei Helegiu , 

judeţul Bacău, din data de 29 iunie 2016 
 
Primarul comunei Helegiu, judeţul Bacău ; 
Văzând Ordinul Prefectului judeţului Bacău nr. 15546/27.06.2016 privind convoarea consilierilor 
locali declaraţi  aleşi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, în şedinţele de constituire a 
consiilor locale; 
Având în vedere dispoziţiile art.39, alin.(3), precum şi ale  şi art.68  din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată,  modificată şi completată, 
 

D I S P U N E: 
Art.1 (1)  Se convoacă şedinţa de constituire a Consiliului local al comunei Helegiu, judeţul 
Bacău, care va avea loc în data de 29 iunie 2016, orele 11,00,  în sala de consiliu. Ordinea de zi 
este următoarea : 
Proiect de hotărâre privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor 
locali aleşi la data de 5 iunie 2016 – iniţiator consiliul local ; 
Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor  consilierilor aleşi la data de 5 iunie 2016 – 
iniţiator consiliul local; 
Depunerea jurământului de către consilierii locali ale căror mandate au fost validate; 
Proiect de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă- iniţiator consiliul local; 
Prezentarea validării alegerii primarului- prezintă d.na Spiridon Mariana, secretarul comunei 
Helegiu; 
Depunerea jurământului de către primarul ales al comunei Helegiu; 
Proiect de hotărâre pentru declararea Consiliului local Helegiu ca legal constituit- iniţiator 
consiliul local; 
Proiect de hotărâre pentru alegerea viceprimarului comunei Helegiu- iniţiator consiliul local; 
Proiect de hotărâre pentru constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
Helegiu - iniţiator consiliul local; 
Prezenţa este obligatorie. 
(2) Vor mai participa la lucrările acestei şedinţe d.na. Leca Madalina, reprezentantul Prefectului 
judeţului Bacău,   şi secretarul comunei. 
            
Art.2. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse  la îndeplinire de către secretarul comunei  şi 
vor fi aduse la cunoştinţă publică prin afişare. 
 
 

 
P R I M A R, 

Mihaela Geaboc-Badic 
 

                             Avizat pentru legalitate, 
               SECRETAR COMUNĂ                                                                                                                                      

jr. Mariana Spiridon 
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