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La sedinta  extraordinara a consiliului local Helegiu  a Consiliului local Helegiu din 
19.02.2018  au participat 15 consilieri. Sedinta este legal constituita  .In cadrul  sedintei 
au fost adoptate urmatoarele hotarari:  
 
Hotararea nr.10  privind  alegerea presedintelui de sedinta 
a fost aprobata cu 14  voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva , nici o abtinere. 
                         
 Hotararea nr. 11  privind validare manadat consilier al doamnei Poenaru Iustina Elena  -a 
fost aprobata cu 14 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva , nicio  o  abtinere 
Hotararea nr.12 rivind  aprobare nomenclator stradal al comunei Helegiu-– a fost aprobata 
cu 15 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva , nicio  o  abtinere 
Hotararea nr.13  privind  aprobare Programul acţiunilor privind gospodarirea, intretinerea si 
curatenia localitatii care se va desfăşura în anul 2018 la nivelul Comunei Helegiu, în vederea 
bunei gospodăriri şi înfrumuseţării a localităţilor şi a prevenirii producerii unor inundaţii a fost 
aprobata cu 15 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva , nici o abtinere. 
                       
 Hotararea nr. 14  privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si a 
listei de investitii. 
a fost aprobata cu 15 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva , nicio  o  abtinere 
Hotararea nr.15 privind   aprobarea   Prioritati-Obiective– Plan de actiuni privind dezvoltarea 
economico-sociala  2018 
-– a fost aprobata cu 15 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva , nicio  o  abtinere 
Hotararea nr.16  privind modificarea  si completarea HCL21/14.03.2017 pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a  cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente 
investiției „Modernizare dispensar medical sat Helegiua fost aprobata cu 15 voturi 
‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva , nici o abtinere. 
                      
Hotararea nr. 17 privind modificarea  si completarea HCL22/14.03.2017 pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a  cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente 
investiției „Modernizare dispensar medical sat Brarila-a fost aprobata cu 15 voturi 
‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva , nicio  o  abtinere 
-Proiectul de hotarare privind aprobare cotizatir ADIS pentru 2018 a fost respins cu 15 
voturi  impotriva 
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. 
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