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MINUTA 

sedintei ordinare  a Consiliului local Helegiu din  31.08.2020 

 

Consiliul local al comunei Helegiu a fost convocat pentru şedinţa  ordinară din data 

de 31.08.2020 prin dispoziţia primarului comunei Helegiu  nr. 184/20.08.2020.   

La sedinta  ordinara a Consiliului local Helegiu   din 31.08..2020 au participat toti 

cei 15 consilieri. Sedinta este legal constituita  . 

 În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotarari:  

 

1. HOTARAREA nr. 30/31.08.2020 privind alegerea președintelui de ședință 

pentru ședințele Consiliului local Helegiu pe durata lunilor august și septembrie 

2020- a fost adoptata cu 15 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o 

abtinere 

 

2. HOTARARE nr. 31/31.08.2020, privind analiza stadiului de înscriere a datelor 

în Registrul Agricol pentru semestrul I 2020 și stabilirea programului de măsuri 

pentru eficientizarea acestei activități- a fost adoptata cu 15 voturi pentru, nici 

un vot impotriva, nici o abtinere 

 

3. HOTARARE nr. 32/31.08.2020 privind modificarea inventarul bunurilor 

apartinand domeniului public al comunei Helegiu, judetul Bacau insusit prin 

Hotărârea Consiliului local Helegiu  nr. 20/17.12.1999 - a fost adoptata cu 15 

voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere 

 

4. HOTARARE Nr. 33/31.08.2020 Privind aprobarea utilizării excedentului anului 

precedent pentru efectuarea de cheltuieli la secțiunea funcționare în anul 2020- a 

fost adoptata cu 15 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere 

 

 

 



 

5. HOTARARE Nr. 34/31.08.2020 privind rectificarea  bugetului de venituri si 

cheltuieli al comunei Helegiu pentru anul 2020 prin virari de credite de la un 

capitol la altul - a fost adoptata cu 15 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici 

o abtinere 

 

6. HOTARARE Nr. 35/31.08.2020 Privind aprobarea contului de executie al 

bugetului local al Comunei Helegiu la 31.06.2020 - a fost adoptata cu 15 voturi 

pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere 

In conformitate cu perevedrile art. 11 din Legea 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica, minuta va fi facuta publica ala sediul 

primariei comunei Helegiu si pe site-ul propriu. 

 

Secretar general al comunei 

jr. Mariana Spiridon 

 

 
 


