
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA HELEGIU 

PRIMAR        

DISPOZITIE 

nr.116 /23.07.2021 

privind convocarea sedintei ordinare a CONSILIULUI LOCAL HELELGIU 

pentru data de 28.07.2021 

 

Primarul comunei Helegiu, judetul Bacau; 

Avand in vedere: 

-Prevederile art.133 ,alin.(1), lit.a art. 134, alin.(1), lit.a), alin. (5) din Ordonanta de 

Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ; 

In  temeiul art.196(1) lit.b  din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 

DISPUNE 

Art.1 (1) Consiliului local al comunei Helegiu ,se convoca in sedinta ordinara ,in 

data de 28.07.2021 , ora 13.00 , in sala de sedinta din cadrul Centrului de zi Bratila 

, cu proiectul ordinii de zi este prevazut in Anexa, parte integranta din prezenta.  

Art.2(1) Matrialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate in format 

letric  la sediul Primariei comunei Helegiu si sunt puse la dispozitia consilierilor  , 

in format electronic, pe aderesa de e-mail comunicata secretarului general  ; 

(2) Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile 

prevăzute de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ . 

(3)Proiectele de hotarare se avizeaza de catre comisiile de specialitate  din cadrul 

Consiliului local Helegiu, pe baza competentelor acestora, conform  indicatiei  din 

anexa ; 

(4) Membrii Consiliului Local  ai comunei Helegiu sunt invitati sa formuleze si sa 

depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari inscrise in ordinea de zi; 

Art.3. – Prezenta se comunică : 

- Institutiei Prefectului judetului Bacau,Primarului comunei Helegiu,- Publica 

prina afisare 

 

Primar, 

Ciprian Nicu Enea     

       

 Contrasemneaza, 

Secretar general  

Jr.Mariana Spiridon 



ROMANIA 

JUDETUL BACAU                       Anexa la Dispozitia nr.116/23.07.2021 

COMUNA HELEGIU                                                                            

PRIMAR        

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a sedintei ordinare a Consiliului local Helegiu din 28.07.2021, ora 13.00 

 

1.Aprobare a procesului- verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 

Helegiu din 29.06.2021 

 

2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei şi statului de 

funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice 

din subordinea Consiliului local Helegiu 

                                                                            Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

 

Avizeaza comisia nr. 2 –pentru administraţia public locală, juridică, apărarea 

ordinii şi liniştii publice,  a drepturilor cetăţenilor, gospodarire comunala , servicii 

publice, protectia mediului 

 

3.PROIECT DE HOTARARE privind analiza stadiului de inscriere a datelor in 

Registrul Agricol pentru semestrul I 2021  si stabilirea programului de masuri 

pentru eficientizarea acestei activitati 

                                                                            Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

 

Avizeaza comisia nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate, cultură,munca si protecţie 

socială, activităţi sportive şi de agrement,tineret ,  agricultura 

 

4.PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Raportului privind 

activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav 

pentru semestrul I al anului 2021 

                                                                            Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

Avizeaza comisia nr. 3 – pentru învăţământ, sănătate, cultură,munca si protecţie 

socială, activităţi sportive şi de agrement,tineret ,  agricultura 

 

5.PROIECT DE HOTARARE privind concesionarea  prin licitatie publica 

deschisa a unui teren in suprafata totala de 2500 mp.  aflat in proprietatea privata a 

comunei Helegiu identificat prin:  T nr. 75, P nr. 2584/1/60, CF nr. 61619, 2500 

mp  



                                                                      Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

                                                                             

Avizeaza comisia nr. 2 –pentru administraţia public locală, juridică, apărarea 

ordinii şi liniştii publice,  a drepturilor cetăţenilor, gospodarire comunala , servicii 

publice, protectia mediului 

Avizeaza comisia nr. 1- pentru programe  de dezvoltare economico- socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, licitatii 

publice,  comerţ şi turism 

 

6. PROIECT DE HOTARARE privind privind primirea UAT Berești Bistrița în 

calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și 

modificarea Actului Constitutiv și a Statului acesteia 

 

Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

Avizeaza comisia nr. 2 –pentru administraţia public locală, juridică, apărarea 

ordinii şi liniştii publice,  a drepturilor cetăţenilor, gospodarire comunala , servicii 

publice, protectia mediului 

 

7. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta 

 

Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

Avizeaza comisia nr. 2 –pentru administraţia public locală, juridică, apărarea 

ordinii şi liniştii publice,  a drepturilor cetăţenilor, gospodarire comunala , servicii 

publice, protectia mediului 

 

8 .Diverse 

Primar, 

Ciprian  Nicu Enea 

Contrasemneaza 

Secretar general  

Jr.Mariana Spiridon 

 

 

 

 

 

 



 


