
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

 HOTARARE 

Nr.2/27.01.2021 

privind aprobarea programului de audiențe pentru membrii Consiliului local al  

comunei Helegiu, județul Bacau 

 

Consiliul local Helegiu, județul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din 27.01.2021 ; 

Avand in vedere: 

   În conformitate cu prevederile art.225,alin.1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local 

Helegiu , aprobat prin Hotărârea nr. 47 din 27.11.2020. 

Vazand:   Raportul de specialitate al compartimentului Juridic, Administratie 

Publica nr.91 din 5.01.2021,Referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu  

nr.90 din 5.01.2021 ,avizul comisiie de specialiatate din cadrul Consiliului local 

Helegiu nr.614 / 26.01.2021 ; 

        În temeiul prevederilor art.129 alin.14 , art.139 alin.1 și art.196 alin. 1, lit.a  

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 programul de audiențe acordate de către membrii Consiliului 

local al comunei Helegiu, conform anexei la prezenta hotărâre; 

    Art.2 – Audiențele se vor acorda în sala de ședințe a Consiliului local Helegiu, 

str. Preot Constantin Badiu , nr.29, județul Bacău; 

Art.3 – Problemele ridicate de cetățeni în cadrul programului de audiențe vor fi 

consemnate în Registrul de audiențe al consiliului local și vor fi repartizate spre 

competentă soluționare structurilor de specialitate, prin grija secretarului general al 

comunei; 

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       Contrasemenaza  

Adrian DRAGHICIU                                                                     Secretar general 

     Jr. Mariana SPIRIDON 

 
 

 

Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi ’’ pentru’’, voturi ’’impotriva’’- 0 ,  ’’abtineri’’ 0, din totalul de 15 consilieri  

au fost prezenti in sedinta 14 consilieri 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU                                                     Anexa la  

HCL 2/27.01.2021 

PROGRAM DE AUDIENȚE 

Nr. 

Crt. 

COMISIA DE SPECIALITATE Numele si Prenumele Program  

Data 

de 

audiență 

interval 

orar 

1 Comisia pentru programe de 

dezvoltare economico-

sociala,buget, finante, 

administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, 

licitatii publice,comert şi 

turism 

Măgdălina    Ion  

 

în prima 

zi de 

miercuri 

din 

fiecare 

luna 

 

 

9.00-

12.00, 

Stanciu Elena 

Aștefănoia Ionuț 

Stoica Nelu 

Coman Elena 

2 Comisia pentru administratia 

publica locala, juridica , 

apărarea ordinii şi linistii 

publice, a drepturilor 

cetatenilor, gospodarire 

comunală, servicii publice, 

protectia mediului 

Geaboc Bădic Rodica 

Mihaela 

 

 

în prima 

luni din 

fiecare 

luna  

 

 

9.00-

12.00. 

 

Drăghiciu Adrian 

Patrona Constantin 

Andrei Daniel  

Oprea Sorin 

3 Comisia pentru învatamant 

,sanatate, cultura,munca şi 

protectie sociala,activitati 

sportive şi de agrement , 

tineret, agricultura 

Bulăiasa Elena  

 

în prima 

zi de joi 

din 

fiecare 

luna  

 

 

9.00-

12.00 

MacoveiMihaela 

ZărnescuVasile 

Busuioc Daniel 

Melinte Marian 

 

 

Presedinte de sedinta       Contrasemenaza  

Adrian DRAGHICIU                                                                     Secretar general 

               Jr. Mariana SPIRIDON 

 


