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MINUTA 
sedintei ordinare  a Consiliului local Helegiu din  30.08.2018 

 
La sedinta  extraordinara a consiliului local Helegiu  a Consiliului local Helegiu din 30.08.2018  
au participat 14 consilieri. Lipseste domul consilier Oprea Sorin .Sedinta este legal constituita  
.In cadrul  sedintei au fost adoptate urmatoarele hotarari:  
 
Hotararea nr.39 privind   rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 

a fost aprobata cu 14  voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva,  nici o abtinere. 
                         
 Hotararea nr. 40 privind    acordarea unui imprumut ‘’Serviciului public de Salubrizare’’                                    
-a fost aprobata cu 14 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva ,nici o  abtinere 
 
Hotararea nr. privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului şi  structurilor si serviciilor publice din subordinea  consiliul local a fost 
aprobata cu 14 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva , nici o abtinere. 
 
Hotararea nr. 42 privind aprobarea tarifului pe care il va percepe Serviciul Public de Salubrizare 
Helegiu de la persoanele fizice si juridice pentru prestarea activitatilor de colectare, transport si 
depozitare deseuri solide 
-a fost aprobata cu 14 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva ,nici o  abtinere 
 
Hotararea nr.43 privind   rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 
a fost aprobata cu 14 voturi ‘’pentru’’ ,nici un vot impotriva , nici o abtinere. 
Hotararea nr.44 privind   rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 
a fost aprobata cu 14 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. 

  
 

Proiect de hotarare privind   rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018; 
    Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
2.Proiect de hotarare privind    acordarea unui imprumut ‘’Serviciului public de Salubrizare’’                                   
Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului şi  structurilor si serviciilor publice din subordinea  consiliul local 
Helegiu  pe anul 2018 
Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
4. Proiect de hotarare privind   privind aprobarea tarifului pe care il va percepe Serviciul Public 
de Salubrizare Helegiu de la persoanele fizice si juridice pentru prestarea activitatilor de 
colectare, transport si depozitare deseuri solide 
     Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 



5.Proiect de hotarare privind   privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Helgiu în 
comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din  Scoala Gimnaziala Helegiu pentru anul 
şcolar 2018 - 2019; 

Secretar comuna 
Jr. Mariana Spiridon 

 
 
 
 


