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MINUTA 
Sedintei ordinare  a Consiliului local Helegiu din  27.01.2021 

 
Consiliul local al comunei Helegiu a fost convocat pentru şedinţa ordinară din 
data de 27.01.2021 prin dispoziţia primarului comunei Helegiu  nr. 
13/22.01.2021.   
La sedinta ordinara a Consiliului local Helegiu   din 27.01.2021 au participat 14 
consiliri. Domnul consilier Melinte Marian este absent. Sedinta este legal 
constituita  . 
În acesta şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotarari 

 
1. Hotarare nr. 1/27.01.2021 privind privind  modificare HCL 

nr.39/18.11.2020 privind  organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local al comunei Helegiu, județul Bacau 

 
2.  Hotarare nr. 2/27.01.2021 privind aprobarea programului de audiențe 

pentru membrii Consiliului local al  comunei Helegiu, județul Bacau 
 

3.  Hotarare nr. 3/27.01.2021 privinind alegerea presedintelui de sedinta 
pentru lunile februarie-aprilie 2021 

 
4.  Hotarare nr. 4/27.01.2021 privind aprobarea organigramei şi statului de 

funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor 
publice din subordinea Consiliului local Helegiu; 

 
5.   Hotarare nr. 5/27.01.2021 privind desemnarea a doi reprezentanti ai 

Consiliului Local Helegiu care sa faca parte din Consiliul de 
Administratie  al Scolii gimnaziale Helegiu; 

 
6. Hotarare nr. 6/27.01.2021  privind aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a comunei 
Helegiu, pentru anul şcolar 2021-2022; 

 
7.  Hotarare nr. 7/27.01.2021  privind aprobarea pentru anul 2021 a 

Planului de acţiuni de interes local in vederea repartizarii orelor de munca 
pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat 

 



8.  Hotarare nr. 8/27.01.2021 Programul de actiuni privind gospodarirea, 
intretinerea si curatenia localitatii la nivelul comunei Helegiu 

 
9. Hotarare nr. 9/27.01.2021 privind  analiza stadiului de inscriere a datelor 

in   
 Registrul Agricol pentru semestrul II 2020  si stabilirea programului de 
masuri pentru eficientizarea acestei activitati 

 
10.  Hotarare nr. 10/27.01.2021 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei 

cadastrale de dezmembrare a unui imobil, proprietate privată al a comunei 
Helegiu  

 
 
 

 
Secretar general comuna Helegiu 
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