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MINUTA 
sedintei ordinare  a Consiliului local Helegiu din 13.07.2017 

 
La sedinta  extraordinara a consiliului local Helegiu  a Consiliului local Helegiu 
din 13.07.2017  au participat 13 consilieri. Sedinta este legal constituita  .In 
cadrul  sedintei au fost adoptate urmatoarele hotarari:  
 
Hotararea nr.37  privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru 
consilierii locali – a fost aprobata cu 13 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva , nici 
o abtinere. 
                         
 Hotararea nr. 38 Privind stabilirea  salariilor de baza ale functionarilor publici si 
personalului contractual din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 
comunei Helegiu si structutilor subordonate  Consiliului Local Helegiu 
-  a fost aprobata cu 12 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva ,  o  abtinere 
 
Hotararea nr.39 Privind insusirea modificarilor  intervenite in inventarul bunurilor 
apartinand domeniului public al comunei Helegiu, judet Bacau 
– a fost aprobata cu 13 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva ,  nici o abtinere 
 
Hotararea nr.40 privind aprobarea la plata a sumei de  2919  lei reprezentand 
contravaloare cheltuieli transport  personal didactic si auxiliar pentru  luna iunie 
2017   – a fost aprobata cu 13 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva ,  nici o 
abtinere 
 
In conformitate cu perevedrile art. 10 din Legea 53/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica, minuta va fi facuta publica ala sediul 
primariei comunei Helegiu si pe site-ul propriu. 

  
 

Secretar comuna 
Jr. Mariana Spiridon 
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