
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSLIULLOCAL HELEGIU 

 

HOTARARE 

Nr.48/31.08.2021 

privind  modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local Helegiu nr. 20/22.04.2021 

privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Helegiu  în domeniul privat 

al comunei Helegiu a unui teren intravilan , situat în localitatea Brătila, str. Ceir 

 

 

 Consiliul Local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din luna 

august 2021; 

 In conformitate cu prevederile: 

- Art. 6, alin. (3), art. 30, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si 

completata; 

- Art. 357 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Helegiu, inregistrat sub nr. 

5923/18.08.2021; 

- Raportul Compartimentului Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Helegiu, inregistrat sub nr. 5924/18.08.2021; 

- Hotararea Consiliului Local Helegiu nr. 20/22.04.2021; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Helegiu nr. 22/30.08.2021

 In temeiul dispozitiilor art. 129, alin. (1) si alin. (2) lit. c), art. 139, alin. (3), lit. 

g), art. 196, alin. (1), lit. a), din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE 

 

Art. 1 Se aproba modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local Helegiu nr. 

20/22.04.2021 privind tercerea din domeniul public in domeniul privat al comunei 

Helegiu,a a unui teren intravilan , situat în localitatea Brătila, str. Ceir in sensul  

modificarii suprafetei “Teren aferent grajd Bratila” de la 2043 mp la 3256 mp si a 

valorii de inventar de la 28400 lei la 45263 lei. 

Art. 2 Cu ducere la indeplimire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 

primarul comunei Helegiu prin Compartiment Tehnic, Urbamism ,Amenajare  

Teritoriu, Protectia Mediului. 

Art. 2 Prezenta hotarare  va fi comunicata institutiei Prefectului judetului Bacau, 

Primarului comunei Helegiu, Compartiment Tehnic, Urbamism ,Amenajare  Teritoriu, 

Protectia Mediului. 



, Birou Financiar Contabilitate Taxe si Impozite, Recuperare Creante si va fi adusa la 

cunostinta publica, in conditiile legii. 

 

 

Presedinte de sedinta ,                                                         Contrasemenaza, 

 Coman Elena                                                              Secretar general al comunei 

                                                                                jr.Mariana Spiridon 
 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Adoptata  cu: 

11 voturi « pentru » 

0 voturi « impotriva » 

2 voturi « abtineri » 

13 consilieri prezenti 

15 consilieri validati 



ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU                                                                                                              Anexa nr.1                                                                                                                                                         

                                                                                                                                       la HCL nr.48 din 31.08.2021 

DATELE DE IDENTIFICARE 

Imobil domeniul privat al comunei Helegiu  „‟Teren aferent grajd Bratila” 

 

Presedinte de sedinta ,                                                              Contrasemenaza, 

 Coman Elena                                                                   Secretar general al comunei 

                                                                                                                    jr.Mariana Spiridon 
 

                                                                                                                                                       

 

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elemente de identificare Anul 

dobândirii, 

sau 

după caz,  

al dării 

în folosinţă 

Valoare de 

inventar 

(lei) 

Situaţie juridică 

actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

1 
9.2.1.1.1. 

Teren aferent grajd 

Bratila 

Situat in sat Bratila, str.Ceir,                                                                                          

S= 3256 mp 
1990 45263 lei 

Domeniul privat  al 

comunei Helegiu  



 

 

 

 
 


