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MINUTA 
Sedintei ordinare  a Consiliului local Helegiu din  28.07.2021 

 
Consiliul local al comunei Helegiu a fost convocat pentru şedinţa ordinară din 
data de 28.07.2021 prin dispoziţia primarului comunei Helegiu  nr. 
116/23.07.2021   
La sedinta ordinara a Consiliului local Helegiu   din 28.07.2021 au participat __ 
consilieri. Sunt absemti domnii consilieri _Busuioc Daniel si Patrona 
Constantin. Sedinta este legal constituita  . În acesta şedinţă au fost dezbătute şi 
adoptate următoarele hotarari 
 
- HOTARARE Nr.41/28.07.2021 privind aprobarea organigramei şi statului de 
funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor 
publice din subordinea Consiliului local Helegiu 
 
-a fost adoptata cu 13 voturi ‘pentru” nici un vot impotriva ,nici o abtinere 
 
- HOTARARE Nr.42/28.07.2021 privind analiza stadiului de inscriere a datelor 
in Registrul Agricol pentru semestrul I 2021  si stabilirea programului de masuri 
pentru eficientizarea acestei activitati -a fost adoptata cu ___ voturi ‘pentru” nici 
un vot impotriva ,nici o abtinere 
 
-HOTARARE  Nr.43/28.07.2021 pentru aprobarea Raportului privind 
activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav 
pentru semestrul I al anului 2021 

 -a fost adoptata cu 13 voturi ‘pentru” ,nici un vot impotriva , nici o abtinere 
 
- HOTARARE Nr.44/28.07. 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  
                                                       
-a fost adoptata cu 13 voturi ‘pentru” ,nici un vot impotriva , nici o abtinere 
 

- HOTARARE Nr.45/28.07.2021 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 



-a fost adoptata cu 13 voturi ‘pentru” ,nici un vot impotriva , nici o abtinere 
 

 - HOTARARE Nr.46/28.07.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta 

-a fost adoptata cu 13 voturi ‘pentru” ,nici un vot impotriva , nici o abtinere 
 

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. 

Secretar general al comunei 
jr. Mariana Spiridon 

 
 
 
 


