
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
UAT COMUNA HELEGIU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 
Incheiat azi 25.07.2019, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului 

local comunal Helegiu 
 

Consiliul Local a fost convocat în sedinta ordinara cu respectarea prevederilor 
art. 133 din Ordonanța de urgență 57/2019  privind Codul Administrativ prin dispozitia 
primarului nr.239 din 22.07.2019. 
La sedinta , a absentat domnul consilier Zărnescu Vasile, domnul consilier Oprea Sorin, 
domnul consilier Stoica Nelu , doamna consilier Stanciu Elena, doamna consilier 
Coman Elena , participă 10 consilieri locali  .În conformitate cu prevederile art. 137 alin 
(1) din Ordonanța de urgență 57/2019  privind Codul Administrativ sedinta este legal 
constituita participand majoritatea consilierilor locali în funție. 
În conformitate cu prevederile art.138 alin. (15) din Ordonanța de urgență 57/2019  
privind Codul Administrativ ” La începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale supune spre aprobare procesul - verbal al 
şedinţei anterioare” care a avut loc în 16 iulie 2019. 
Se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei anterioare, procesul verbal a fost 
aprobat in unanimitate cu 10 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva. 
Pe ordinea de zi  sunt 3 puncte . 
Presedintele de sedinta, doamna consilier Bulăiasa Elena da citire ordinii de zi, si 
anume: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati 
pentru obiectivul de investiții ” Extindere canalizare pe Ulița Movilei și Ulița 
Bisericii sat Deleni, comuna Helegiu, județul Bacău” -Initiator -primarul  comunei 
Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian. 

2. Proiect de hotarare privind  rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli  al 
comunei Helegiu si modificarea si completarea  listei de investitii pentru anul 
2019-Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

3. 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 10 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva. 
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon, aduce la consiliului local ca fiecare 
proiect de hotarare este însoţit de: referatul de aprobare, semnat de initiator, de 
rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
și de  avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind  aprobarea 
indicatorilor tehnico economici actualizati pentru obiectivul de investiții ” Extindere 
canalizare pe Ulița Movilei și Ulița Bisericii sat Deleni, comuna Helegiu, județul Bacău” -
Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian. 
Primarul prezintă proiectul de hotarare. 



Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  
amendamente cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de 
hotarare prezentat. 
Nefiind alte amendamente, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma 
prezentata şi se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea nr.32 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru obiectivul de 
investiții ” Extindere canalizare pe Ulița Movilei și Ulița Bisericii sat Deleni, 
comuna Helegiu, județul Bacău”,aprobată cu 10 voturi „pentru” ,  nici o abtineri  , nici 
un vot împotriva. 
 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind  rectificarea  
bugetului de venituri si cheltuieli  al comunei Helegiu si modificarea si completarea  listei 
de investitii pentru anul 2019-Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu 
Ciprian 
Primarul prezintă proiectul de hotarare. 
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  
amendamente cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de 
hotarare prezentat. 
Nefiind alte amendamente, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi se 

aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea nr.33 privind aprobarea  rectificarea  
bugetului de venituri si cheltuieli  al comunei Helegiu si modificarea si 
completarea  listei de investitii pentru anul 2019,aprobată cu 10 voturi „pentru” ,  nici o 
abtineri  , nici un vot împotriva. 
 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Probleme curente care se supun dezbaterii 
consiliului (cereri, intrebari, diverese). 
 
Nemaifiind alte interventii, doamna  presedinte de sedinta Bulăiasa Elena declara 
inchise lucrarile sedintei de extraordinare a consiliului local Helegiu din 25 iulie 2019 
,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 

Presedinte de sedinta 
Bulăiasa Elena 

 
                                                                                   Secretar comuna  
                                                                                   Spiridon Mariana 

Intocmit, 
 Cons.jr. Guramba Carmen 

 
 
 

 
 

  
 


