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MINUTA
Sedintei ordinare a Consiliului local Helegiu din 30.09.2021

Consiliul local al comunei Helegiu a fost convocat pentru şedinţa ordinară din
data de 31/08.2021 prin dispoziţia primarului comunei Helegiu nr.
136/24.09.2021, oedinea de zi a sedintei fiind suplimetata prin dispozitia
primarului comunei Helegiu nr. 169/30.09.2021
La sedinta ordinara a Consiliului local Helegiu din 31.08.2021 au participat 13
consilieri. Sunt absemti: domnul Patrona Constantin si dl. Zarnescu Vasile;.
Sedinta este legal constituita . În acesta şedinţă au fost dezbătute şi adoptate
următoarele hotarari
1.. HOTARARE nr. 51/30.09.2021 privind cererii de finantare si a devizului
general estimativ la obiectivul de investitii “Modernizare str. Ciortea de Jos,
localitatea Bratila, comuna Helegiu, judetul Bacau”
2. HOTARARE nr. 52/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a
indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii “Sistem de
canalizare si alimentare cu apa in localitatile Bratila si Dragugesti,
comuna Helegiu, judetul Bacau”
3. HOTARARE nr. 53/30.09.2021 privind aprobarea actualizarii indicatorilor
tehnico economici la obiectivul de investitii “Modernizare dispensar medical
sat Helegiu”
4. HOTARARE nr. 54/30.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 2021;
5. HOTARARE nr.55/30.09.2021 privind numirea reprezentantilor Consiliului
local al comunei Helegiu ,membri în Consiliului de Administratie al Şcolii
Gimnaziale Helegiu pentru anul scolar 2021-2022
5 HOTARARE nr. 56/30.09.2021 privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Local Helegiu in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in
invatamant a Scolii gimnaziale Helegiu pentru anul scolar 2021-2022;

7 HOTARARE nr. 57/30.09.2021 privind concesionarea prin licitatie publica
deschisa a unui teren in suprafata totala de 2500 mp. aflati in proprietatea
privata a comunei Helegiu identificat prin: T nr. 66, P nr. 2419,2423, CF nr.
61673;
8. HOTARARE nr. 58/30.09.2021 privind aprobarea actualizarii indicatorilor
tehnico - economici la obiectivul de investitii ’’ Reabilitarea si modernizarea
infrastructurii rutiere afectate de calamitati in comuna Helegiu, judetul Bacau’’]
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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