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MINUTA
Sedintei ordinare a Consiliului local Helegiu din 27.11.2020
Consiliul local al comunei Helegiu a fost convocat pentru şedinţa ordinară din data de
27.09.2020 prin dispoziţia primarului comunei Helegiu nr. 244/20.11.2020.
La sedinta ordinara a Consiliului local Helegiu din 17.09.2020 au participat toti cei 15
consilieri.
Sedinta este legal constituita .
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotarari:
1. HOTARAREA nr. 40/27.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Helegiu
HOTARAREA privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Consiliului Local Helegiu
2. HOTARAREA nr. 42/27.11.2020 aprobare Organigrama si Stat de functii al aparatului
de specialiatete al primarului comunei Helegiu si serviciilor si structurilor
subordonate Consiliului Local Helegiu
3. HOTARAREA nr. 43/27.11.2020 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru
anul 2020
4. HOTARAREA nr. 44/27.11.2020 privind inregistrarea Primariei Comunei Helegiu in
Sistemul Naţional Electronic de Plata on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul
bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line
5. HOTARAREA nr. 45/27.11.2020 Proiect de hotarare privind incheierea unui acord de
parteneriat privind colaborarea dintre Administratia Bazinala de ApaSiretsi a UAT
comunaHelegiu
6. HOTARAREA nr. 46/27.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
precum și a cheltuielilor aferente proiectului “Achizitie de tablete scolare si alte
echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Helegiu, jud.
Bacau”
7. HOTARAREA nr. 47/27.11.2020 privind asocierea Unitatii Administrativ Teritoriale
Comuna Helegiucu Judetului Bacau in vederea finantarea activitatii de protectie de tip
rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 2020
8. HOTARAREA nr. 48/27.11.2020 Privind aprobarea diminuarii terenului inscris in CF
nr.61165 – comuna Helegiu , Punct ‘Sandru” ,T22, P 858,P865,P866,P867,P868,
P869, P872- Judetul Bacau
In conformitate cu perevedrile art. 11 din Legea 52/2003 privindtransparentadecizionala in
administrati apublica, minuta va fi facuta publicaa la sediul primariei comunei Helegiu si pe
site-ul propriu www.helegiu.ro.
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