
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr.39/18.11.2020 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale  

Consiliului local al comunei Helegiu, județul Bacau 

 

 

          Consiliul local al al comunei Helegiu, județul Bacau, intrunit in sedinta 

extraordinara din  18.11.2020; 

        Avand in vedere: 

- Incheierea din data de 19.10.2020 a Judecaoriei Onesti pronuntata in dosar 

nr. 4225/324/2020 privind validarea mandatelor consilierilor alesi pentru 

Consiliul Local Helegiu; 

- Ordinul Prefectului nr. 442/30.10.2020 privind constatarea ca legal constituit 

a Consiliului Local al comunei Helegiu ; 

- Incheierea din data de 06.11.2020 a Judecaoriei Onesti pronuntata in dosar 

nr. 5107/270/2020 privind validarea mandatelor supleantilor  pentru Consiliul 

Local Helegiu; 

- Propunerile liderilor de grup ai P.S.D. , P.N.L. si PMP  privind organizarea 

comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate social-

economică; 

- Prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local 

comunei Helegiu, județul Bacau, aprobat prin Hotărârea nr.37 / 13.09.2019;  

- Raportul de specialitate al compartimentului Juridic, Administratie Publica 

nr.8166 din 13.11.2020; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu  nr.8167 din 

13.11.2020;  

           În temeiul prevederilor art.124, 125, 126, 127, 129, 134 alin.(3) lit.’’b’’, 

139, 196 si 208 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

Art.1 – Se aprobă organizarea a trei  comisii de specialitate ale Consiliului local 

al comunei Helegiu, județul Bacau: 



I. Comisia pentru programe Comisia pentru programe  de dezvoltare  

economico- socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat 

al comunei, licitatii publice,  comerţ şi turism. 

II. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 

liniştii publice,  a drepturilor cetăţenilor, gospodarire comunala , servicii 

publice, protectia mediului. 

III.Comisia pentru  învăţământ, sănătate, cultură,munca si  protecţie socială, 

activităţi sportive şi de agrement,tineret ,  agricultura. 

Art.2 – Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Helegiu, județul 

Bacau vor avea următoarea componenţă: 

 (1) Comisia I – Comisia pentru programe Comisia pentru programe  de 

dezvoltare  economico- socială, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, licitatii publice,  comerţ şi turism: 

1) Magdalina Ion    , consilier local, ales pe listele P.S.D.; 

2) Coman Elena      , consilier local, ales pe listele P.S.D.; 

3) Stanciu Elena      , consilier local ales pe listele P.N.L.;  

4) Drug Valeriu       , consilier local ales pe listele P.N.L.;  

5) Stoica Nelu          , consilier local ales pe listele P.M.P.;  

 

(2) Comisia II – Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, 

apărarea ordinii şi liniştii publice,  a drepturilor cetăţenilor, gospodarire 

comunala , servicii publice, protectia mediului: 
1) Patrona Constantin , consilier local, ales pe listele P.S.D.; 

2) Andrei Daniel        , consilier local, ales pe listele P.S.D.; 

3) Draghiciu Adrian   , consilier local ales pe listele P.N.L.;  

4) Oprea Sorin            , consilier local ales pe listele P.N.L.;  

5) Geaboc Badic Rodica Mihaela , consilier local ales pe listele P.M.P.;  

        

(3) Comisia III – Comisia pentru  învăţământ, sănătate, cultură,muncă si  

protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement,tineret ,  agricultură: 

1)  Macovei Mihaela , consilier local, ales pe listele P.S.D.; 

2)  Bulaiasa Elena     , consilier local ales pe listele P.N.L.;  

3)  Zarnescu Vasile   , consilier local ales pe listele P.M.P.;  

4) Bucuioc Daniel     , consilier local ales pe listele PRO  Romania.;  

5) Melinte Marian     , consilier local ales pe listele USR  PLUS.;  

 

Art.3 – Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt 

cele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al 

comunei Helegiu, județul Bacau; 



          Art.4 – Secretarul comunei va comunica autorităţilor şi persoanelor 

interesate prezenta hotărâre şi o va aduce la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul 

instituţiei. 

 

 

Presedinte de sedinta 

Adrian DRAGHICIU 

Contrasemeneaza 

Secretar general 

Mariana SPIRIDON 
 

 

 

 

 

Hotararea a fost  adoptata cu 15 voturi  

 

 
 


