
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA HELEGIU 
PRIMAR 

 
DISPOZITIE 

Nr. 128/10.03.2017 
Privind convocarea  sedintei  extraordinare a CONSILIULUI LOCAL HELELGIU pentru 

data de 14.03.2017 
 
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 extraordinara a Consiliului local Helegiu pentru data de 
14.03.02.2017 cu urmatoarea ordine de zi:  
1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de şedinta 
                        Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor  tehnico - 
economici ai obiectivului de investitii “Alimentarea cu apa a localitatilor Helegiu, 
Dragugesti, Deleni si Bratila, comuna Helegiu, judetul Bacau” 

                       Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor  tehnico - 
economici ai obiectivului de investitii “„Modernizare drum comunal DC 159, km 0+930 - 
3+230, comuna Helegiu, judetul Bacau 
                     Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
4.Proiect de hotarare privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor  tehnico - 
economici ai obiectivului de investitii “„Amenajare sistem rutier Ulita Sesului, localitatea 
Deleni, comuna Helegiu” 

                     Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
5.Proiect de hotarare privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor  tehnico - 
economici ai obiectivului 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 



 
6. Proiect de hotarare  privind aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a  cheltuielilor 
eligibile și neeligibile aferente investiției "Reabilitarea si modernizarea sistemului de  
iluminat public in comuna HELEGIU, judeţul Bacău” 
                     Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a  cheltuielilor eligibile și 
neeligibile aferente investiției „Modernizare dispensar medical sat Bratila” 
                     Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a  cheltuielilor eligibile și 
neeligibile aferente investiției „Modernizare dispensar medical sat Helegiu” 
                     Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
9. 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 
                           Jr.Mariana Spiridon 
 
 


