
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA HELEGIU 
PRIMAR        

DISPOZITIE 
nr.159/06.07.2018 

Privind convocarea  sedintei  ordinare a CONSILIULUI LOCAL HELELGIU pentru 
data de 13.07.2018 

 
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 ordinara a Consiliului local Helegiu pentru data de  
13.07. 2018  cu urmatoarea ordine de zi:  
 
1.   Proiect de hotarare privind   infiintarea ”Serviciului Public de Salubrizare’’ comuna 
Helegiu, in conformitate cu prevederile art.28 alin.(2) , lit.a din Legea 51/2006 , privind 
serviciile comunitare de utilitati publice, republicata si modificata prin completarile 
ulterioare 
 
    Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
 
2.Proiect de hotarare privind   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.  Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverese 
 
                                                           Primar, 

Enea Nicu Ciprian 
                    Vizat de legalitate, 
                              Secretar comuna 
                             Mariana Spiridon 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
UAT COMUNA HELEGIU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 
 

 
PROCES VERBAL 

Incheiat azi 13.07.2018, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului local 
comunal Helegiu 

 
 
 
 Consiliul Local a fost convocat în sedinta ordinara cu respectarea prevederilor 
art. 39 alin(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locală şi prin dispozitia 
primarului nr.159 din 06.07.2018. 
La sedinta ,  au absentat trei  consilieri locali , şi anume domnul  Magdalina Nelu, Tudor 
Marinel si Prentu Stefan, participă 13 consilierii locali  .În conformitate cu prevederile 
art. 30 alin (2) sedinta este legal constituita participand cel putin 2/3 din consilierii 
prezenti. 
În conformitate cu prevederile art.42 alin. (5) din Legea 215/2001 privind administratia 
publica locală ” înaintea fiecarei sedinte secretarul pune la dispozitiea consilierilor în 
timp util procesul verbal al şedintei anterioare care a avut loc în 28 iunie 2018. 
Se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei anterioare, procesul verbal a fost 
aprobat in unanimitate cu 13 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva. 
Pe ordinea de zi  sunt 4 puncte . 
Presedintele de sedinta, domnul consilier Stoica Nelu, da citire ordinii de zi, si anume: 
1.   Proiect de hotarare privind   infiintarea ”Serviciului Public de Salubrizare’’ comuna 
Helegiu, in conformitate cu prevederile art.28 alin.(2) , lit.a din Legea 51/2006 , privind 
serviciile comunitare de utilitati publice, republicata si modificata prin completarile 
ulterioare 
   Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
2.Proiect de hotarare privind   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.  Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverese 
Se supune aprobarii consilierilor ordinea de zi . Toti consilierii prezenti sunt de acord cu 
ordinea de zi. 
Ordinea de zi se aprobă  cu 13 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva. 
 



Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare  infiintarea 
”Serviciului Public de Salubrizare’’ comuna Helegiu, in conformitate cu 
prevederile art.28 alin.(2) , lit.a din Legea 51/2006 , privind serviciile comunitare 
de utilitati publice, republicata si modificata prin completarile ulterioare- iniţiator 
primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian. 
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon,  prezintă proiectul de hotarare 
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  
observatii cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare 
prezentat. 
Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi 
se aproba cu doua abtineri din partea domnului consilier Măgdălina Ion,a domnului 
consilier Prenţu Ştefan  şi a doamnei consilier Macovei Mihaela  . 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 10 voturi „pentru” ,  3 abtineri  , nici un vot 
împotriva astfel se adopta hotararea nr. 31 /13.07.2018 privind infiintarea 
”Serviciului Public de Salubrizare’’ comuna Helegiu,  
 
 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume 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” 
i- iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian. 
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon,  prezintă proiectul de hotarare 
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  
observatii cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare 
prezentat. 
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  
observatii cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare 
prezentat. 
Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi 
se aproba în unanimitate  . 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi „pentru” ,  nici o abtineri  , nici un vot 
împotriva ,astfel se adopta hotararea nr. 32 /13.07.2018 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” 
 
 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume 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 
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon,  prezintă proiectul de hotarare 



Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  
observatii cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare 
prezentat. 
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  
observatii cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare 
prezentat. 
Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi 
se aproba în unanimitate  . 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi „pentru” ,  nici o abtineri  , nici un vot 
împotriva astfel se adopta hotararea nr. 33 /13.07.2018. 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” 
 
 
4.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cererri,întrebări,diverse). 
 
 
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Stoica Nelu declara inchise 
lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 28 iunie 2018 ,drept pentru care 
s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 Presedinte de sedinta                                                                 Secretar comuna  
      Stoica Nelu                                                                             Spiridon Mariana 
 
 
 
 
 
 
 
 


