
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA HELEGIU 

PRIMAR        

DISPOZITIE 

nr.228/13.11.2020 

Privind convocarea  sedintei  extraordinare a CONSILIULUI LOCAL HELELGIU 

pentru data de 18.11.2020 

 

Primarul comunei Helegiu, judetul Bacau; 

Avand in vedere : 

-Incheierea din data de 06.11.2020 a Judecatoriei Onesti ,pronuntata in dosar nr. 

5107/270/2020 , privind validarea mandatelor consilierilor locali supleanti   pentru 

Consiliul Local Helegiu, Ordinul Prefectului nr. 442/30.10.2020 privind 

constatarea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Helegiu; 

In  temeiul  art. 133, alin 2, lit. a , 134 alin 1, lit. a , alin. 5 si art.196(1) lit.b  din 

Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare : 

D I S P U N E 

 

Art.1(1) Se convoca sedinta extrordinara a Consiliului local Helegiu, pentru data 

de 18.11.2020  , 15.00  care va avea loc in cadrul salii de sedinte a Centrului de zi 

Bratila , cu proiectul ordinii de zi prevazut in Anexa, parte integranta din prezenta ; 

Art.2(1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul 

Primariei comunei Helegiu  si se inmanează consilierilor locali  in format 

electronic prin e-mail , potrivit optiunii acestora ; 

 Art.3. – Prezenta se comunică : 

- Institutiei Prefectului judetului Bacau 

- Primarului comunei Helegiu 

- Publica prin afisare 

 

 

Primar, 

 Ciprian Nicu ENEA     

                     

                          Contrasemneaza 

Secretar general                                                                                                   

Mariana Spiridon 
 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU                       Anexa la Dispozitia nr.228/13.11.2020 

COMUNA HELEGIU                                                                            

PRIMAR        

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a sedintei ordinare a Consiliului local Helegiu din 13.11.2020,  ora 15.00 

 

 

 

1..  Proiect de hotarare privind  alegerea presedintelui de sedinta  ;  

Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

 

2. Depunerea juramantului de catre consilierii locali supleanti alesi in Consiliul 

local al comunei  Helegiu  pentru mandatul 2020-2024, a caror mandate au fost 

validate de catre Judecatoria Onesti; 

 

3. Proiect de hotarare privind privind organizarea comisiilor de specialitate ale  

Consiliului local al comunei Helegiu, județul Bacau 

Initiator -primar  Enea Nicu Ciprian 

 

4.  Probleme de interes local, diverse; 

 

         

 

   Primar, 

        Ciprian  Nicu ENEA     

Contrasemneaza 

Secretar general                                                                                                                              

Mariana Spiridon 

 
 

 

 


