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MINUTA 
Sedintei ordinare  a Consiliului local Helegiu din  31.08.2021 

 
Consiliul local al comunei Helegiu a fost convocat pentru şedinţa ordinară din 
data de  31/08.2021 prin dispoziţia primarului comunei Helegiu  nr. 
136/26.08.2021, oedinea de zi a sedintei fiind suplimetatta prin dispozitia 
primarului comunei Helegiu nr. 144/30.08.2021   
La sedinta ordinara a Consiliului local Helegiu   din 31.08.2021 au participat 13 
consilieri. Sunt absemti: doamna Geboc Badic Rodica Mihaela si domnul 
Andrei Daniel. Sedinta este legal constituita  . În acesta şedinţă au fost dezbătute 
şi adoptate următoarele hotarari 
HOTARARE nr.47/31.08.2021 privind aprobarea documentației de 
dezmembrare în două loturi  a unui imobil aparținând de domeniului privat al  
comunei Helegiu,  jud. Bacău, în suprafață de 105300 mp,  punct “Fundu 
Mutoiului ”, înscris în cartea funciară nr.  60877- Helegiu , nr.cadastral . 60877 ,  
-a fost adoptata cu 13 voturi ‘pentru” ,nici un vot impotriva , nici o abtinere 
 
HOTARARE nr.48/31.08.2021  privind  modificarea anexei la Hotararea 
Consiliului Local Helegiu nr. 20/22.04.2021, privind aprobarea trecerii din 
domeniul public al comunei Helegiu  în domeniul privat al comunei Helegiu a 
unui teren intravilan , situat în localitatea Brătila, str. Ceir 
-a fost adoptata cu 11 voturi ‘pentru” ,nici un vot impotriva , doua  abtineri 
 
 HOTARARE nr.49/31.08.2021  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. 76, P nr. 2604, CF nr. 61648,  
-a fost adoptata cu 13 voturi ‘pentru” ,nici un vot impotriva , doua  abtineri 
HOTARARE  50/31.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al comunei Helegiu pentru anul 2021 si completarea listei de investitii 
-a fost adoptata cu 8 voturi ‘pentru” ,nici un vot impotriva , cinci abtineri 
 
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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