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MINUTA 
Sedintei ordinare  a Consiliului local Helegiu din  27.05.2021 

 
Consiliul local al comunei Helegiu a fost convocat pentru şedinţa ordinară din 
data de 27.05.2021 prin dispoziţia primarului comunei Helegiu  nr. 
95/21.05.2021.   
La sedinta ordinara a Consiliului local Helegiu   din 27.05.2021 au participat 14 
consilieri. Doamna  consilier  Bulaiasa Elena este absenta. Sedinta este legal 
constituita  . 
În acesta şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotarari 
 
HOTARARE  nr. 29/27.05.2021- privind concesionarea  prin licitatie publica 
deschisa a trei terenuri ,in suprafata totala de 7500 mp.  aflate in    proprietatea 
privata a comunei Helegiu identificate prin:  CF nr. 61589, , CF nr. 61583, CF 
nr. 61585 
                                                                        
HOTARARE nr.30/27.05.2021 privind aprobarea documentației de 
dezmembrare a unui imobil aparținând de extravilanul satului Brătila, comuna 
Helegiu, jud. Bacău în suprafață de 105300 mp,  punct “ Faget ”, înscris în 
cartea funciară nr. 60877- Helegiu , nr.cadastral 60877 , în două loturi 
 
HOTARARE nr. 31/27.05.2021 
privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil aparținând de 
extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, jud. Bacău în suprafață de 27151 
mp,  punct “ Belcia Mocaneasca ”, înscris în cartea funciară nr. 61599- Helegiu , 
nr.cadastral 61599 , în două loturi 
 
HOTARARE nr.32/27.05.2021 privind aprobarea organigramei şi statului de 
funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor 
publice din subordinea Consiliului local Helegiu 
 
HOTARARE 33/27.05.2021privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul 
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 
 
HOTARARE nr.34/27.05.2021- privind atestarea apartenenţei la domeniul 
privat al comunei a doua terenuri situate in extravilanul satului Brătila, comuna 
Helegiu, punct ’’ Curatura Manei’’ , unul  în suprafață de 25261 mp ,Tarla 78, 
Parcela 2604, si unul in suprafata de 2700 mp, Tarla 76, Parcela 2605 



HOTARARE 35/27.05.2021-privind cuantumului lunar al burselor acordate 
elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat  din comuna Helegiu 
pentru sem. al II-lea al anului școlar 2020-2021 
 
HOTARARE nr. 36/27.05.2021-privind aprobarea regulamentului privind 
acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au obtinut rezultate 
deosebite -locul I, II, III la faza judeteana, nationala, internationala a 
Olimpiadelor scolare, sau medalii de aur, argint, bronz la la alte Concursuri si 
Competitii, nationale,  balcanice sau europene. 
In conformitate cu perevedrile art. 11 din Legea 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administrati apublica, minuta va fi facuta publica la sediul 
primariei comunei Helegiu si pe site-ul propriu www.helegiu.ro. 
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