
 
R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
    
 

 
HOTARARE 

privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor 
locali alesi la data de 10.06.2012 

 
 
 
             Consiliul local al comunei Helegiu, judetul Bacau; 
             Vazand Ordinul Prefectului judetului Bacau nr.190 din 15 iunie 2012; 
           Prevederile art 31(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,republicata 
, cu modificarile si completarile ulterioare; 
             In conformitate cu prevederile 115(1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala ,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare 
 
                                                                      H O T A R A S T E : 
 
               Art.1 - Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali alesi la data de 10.06.2012 
este alcatuita din 3 membri si anume: 
Presedinte-consilier Buhaiu Gheorghe, 
Membri:   -consilier Magdalina Ion 
                -consilier Tudor Marinel 
               Art.2  - Mandatul Comisiei este de 4 (patru) ani, iar atributiile sunt cele prevazute de 
Legea nr.215/2001. 
 
 
            PRESEDINTE DE VARSTA                                                                CONTRASEMNEAZA :                         
          Cons.  BUHAIU GHEORGHE                                                                     Secretar comuna  
                                                                                                                     Cons.jr.-Mariana Spiridon 
 
 
NR. 29 
DIN 20.06.2012 
 
 
 
 
 
 
 



R O M A N I A 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi la data de 10.06.2012 

 
            Consiliul local al comunei Helegiu, judetul Bacau;  
Luând act de Ordinul Prefectului judetului Bacau nr.190/15.06.2012 înregistrat la  
sediul Primăriei comunei Helegiu sub nr.4515/19.06.2012 privind convocarea  
consilierilor aleşi la alegerile autoritatilor administratiei publice locale desfăşurate  
în data de 10.06.2012 pentru şedinţa de constituire a consiliilor locale. 
            Avand in vedere raportul Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali inregistrat 
sub nr.4530/20.06.2012 
In conformitate cu prevederile art. 31(3)(5) si art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulteriore , art. 95 din Legea nr. 67/2004 
privind alegerile locale si ale art.7 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 
locale aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 
673/2002; 
            In conformitate cu dispozitiile art.45(1) si art 115(1) lit b din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare: 

H O T A R A S T E : 
             Articol unic – Se valideaza mandatele consilierilor locali, alesi la data de 10 iunie 2012, 
dupa cum urmeaza: 
   1.                       Negoita Nicolae                       P.S.D. 
   2.                       Dobritoiu Neculai                     P.S.D. 
   3.                       Magdalina Ion                          P.S.D. 
   4.                       Virlan Ion                                  P.S.D. 
   5.                       Enea Nicu Ciprian                    P.N.L. 
   6.                       Mitroiu Elena Adina                  P.N.L. 
   7.                       Tafalan Florin Ioan                   P.N.L. 
   8.                       Bulaiasa Elena                         P.N.L. 
   9.                       Tudor Marinel                           P.N.L. 
  10.                      Prentu Mihaela Camelia           P.N.L. 
  11.                      Bodea Constantin                     P.N.L. 
  12.                      Dascalu Vasile                          P.N.L. 
  13.                      Zarnescu Vasile-                      Alianta Pentru Bacau 
  14.                      Buhaiu Gheorghe                     Alianta Pentru Bacau 
  15                       Rata Nicolae                             P.P.-D.D.. 
      
       PRESEDINTE DE VARSTA                                                                CONTRASEMNEAZA :                         
       Cons.  BUHAIU GHEORGHE                                                              Secretar comuna  
                                                                                                                     Cons.jr.-Mariana Spiridon 
 
 
NR. 30 
DIN 20.06.2012 



 
 

 
R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
 
 

HOTARARE 
privind declararea ca legal constituit a Consiliului local Helegiu 

 
            Consiliul local al comunei Helegiu , judetul Bacau; 
            Vazand Hotararea Consiliului local nr.29 din 10 iunie 2012  cu privire la validarea 
mandatelor consilierilor locali alesi la data de 10 iunie 2012  si juramantul depus de consilieri;      
                         Prevederile art. 8, alin. 1 si alin. 6 din O.G. nr. 35/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 
consiliilor locale 
In conformitate cu dispozitiile art.45(1) si art 115(1) lit b din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 
             

H O T A R A S T E : 
 

              Articol unic- Consiliului local Helegiu, ales la data de 10 iunie 2012 este legal constituit. 
 

 
       PRESEDINTE DE VARSTA                                                                CONTRASEMNEAZA :                         
       Cons.  BUHAIU GHEORGHE                                                              Secretar comuna  
                                                                                                                     Cons.jr.-Mariana Spiridon 
 
 
NR. 31 
DIN 20.06.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
 
 
 

HOTARARE 
privind alegerea viceprimarului comunei Helegiu 

 
 
 
             Consiliul local al comunei Helegiu , judetul Bacau; 
                      Avand in vedere votul exprimat de catre majoritatea consilierilor din cadrul  
Consiliului LocalHelegiu,  pentru alegerea viceprimarului comunei Helegiu; 
        Avand in vedere prevederile art. 57 alin.3 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, 
republicata si art.11 si 13 din O.G.R. nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
             Avand in vedere dispozitiile art. 115(1) lit b din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

H O T A R A S T E : 
 
              Art.1-Se valideaza alegerea domnului consilier Enea Nicu Ciprian in functia de 
viceprimar al comunei  Helegiu , judetul Bacau. 
              Art.2- Atributiile viceprimarului vor fi stabilite in termen de cel mult 30 zile prin dispozitia 
scrisa a primarului. 
              Art.3- Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Enea Nicu Ciprian, Prefecturii judetului 
Bacau si primarului comunei de catre secretar. 
 
 
       PRESEDINTE DE VARSTA                                                                CONTRASEMNEAZA :                         
       Cons.  BUHAIU GHEORGHE                                                              Secretar comuna  
                                                                                                                     Cons.jr.-Mariana Spiridon 
 
 
NR. 32 
DIN 20.06.2012 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RO M A N I A 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 
 

HOTARARE 
privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului local Helegiu 
 

 
              Consiliul local al comunei Helegiu, judetul Bacau; 
      Văzând propunerile făcute de grupurile de consilieri privind numărul şi denumirea comisiilor de 
specialitate , numărul membrilor  fiecărei  comisii , numărul locurilor  care revin  fiecărui grup  de  
consilieri  locali şi nominalizarea  membrilor acestora , ;  
          -Prevederile art. 15 din O.G. nr. 35/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale ,prevederile art. 
54 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
               In baza art.36 alin.1,art.45 alin.1,art.54 ,art.115 alin.1 lit.b  din Legea nr.215/ privind 
administratia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare 
      

H O T A R A S T E : 
 
               Art.1- Se organizeaza comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu , dupa 
cum urmeaza: 
- Comisia juridica, pentru administratie publica locala, amenajarea teritoriului, pastrarea linistii 

publice ,servicii publice,  a drepturilor , libertatilor cetatenesti si protectia mediului, a carei 
componenta se propune a fi urmatoarea : 

1.  Tudor Marinel 
2.  Virlan Ion 
3.  Rata Nicolae 
4.  Zarnescu Vasile 
5. Tafalan Florin 

 
 
- Comisia pentru buget-finante, dezvoltare economico-sociala, lucrari publice, prestari-servicii, 

organizarea licitatiilor publece a carei    componenta se propune a fi urmatoarea : 
                                                 1.      Buhaiu Gheorghe 

2.    Magdalina Ion 
3.    Bodea Constantin 
4.    Dascalu Vasile 
5.    Negoita Nicolae 

- Comisia pentru cultura, invartamant sanatate, munca si  protectie sociala, culte, tineret, 
activitati sportive si agrement, agricultura a carei componenta este urmatoarea : 

       
1.      Mitroiu Adina 



2.      Prentu Mihaela 
3.      Bulaiasa Elena 
4.      Enea Nicu Ciprian 
5.      Dobritoiu Nicolae 

 
               Art.2-(1)Membrii comisiilor organizate potrivit art.1 se vor intalni in sedinta de constituire 
la o data anterioara datei sedintei de consiliu, stabilita de membrii acestora, in vederea alegerii 
presedintelui si secretarului comisiei. 
                         (2)Rezultatul acestor alegeri va fi consemnat in procesul-verbal incheiat pe comisii 
si care va fi inaintat secretarului comunei.  
                         (3)Atributiile comisiilor sunt cele prevazute de art.54 din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala si vor fi stabilite in concret prin regulamentul de organizare si 
functionare a Consiliului local Helegiu 
 care urmeaza a fi aprobat in sedinta urmatoare.  
 
       PRESEDINTE DE VARSTA                                                                CONTRASEMNEAZA :                         
       Cons.  BUHAIU GHEORGHE                                                                   Secretar comuna  
                                                                                                                     Cons.jr.-Mariana Spiridon 
 
 
NR. 33 
DIN 20.06.2012 
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