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MINUTA 
Sedintei ordinare  a Consiliului local Helegiu din  29.12.2020 

 
Consiliul local al comunei Helegiu a fost convocat pentru şedinţa ordinară din 
data de 17.09.2020 prin dispoziţia primarului comunei Helegiu  nr. 
197/10.09.2020.   
La sedinta ordinara a Consiliului local Helegiu   din 17.09.2020 au participat 
toticei 13 consilieri.  
Lipsesc domnii consilieri Drug Valeriu si domnul Andrei Daniel. 
Sedinta este legal constituita  . 
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotarari:  
-HOTARAREA nr. 49/29.12.2020 privind constatarea încetării de drept, 
înainte de expirarea duratei normale,a mandatului de consilier local al domnului 
Drug Valeriu 
-a fost adoptata cu 13 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere 
-HOTARAREA nr. 50/29.12.2020 privind insusirea de catre Consiliul Local a 
Raportul de audit nr. A24/1441/14.10.2020 si a  Deciziei  nr.35 / 10.11.2020 
Camerei de Conturi Bacau-a fost adoptata cu 9 voturi pentru,  un vot impotriva, 
3 abtineri 
- HOTARAREA nr. 51/29.12.2020 privind rectificarea  bugetului de venituri si 
cheltuieli al comunei Helegiu pentru anul 2020 - a fost adoptata cu 11 voturi 
pentru, nici un vot impotriva, doua abtineri 
- HOTARARE nr. 52/29.12.2020, privind aprobarea Amenajamentului pastoral 
pentru pajistile permanente aflate pe teritoriul comunei Helegiu - a fostadoptata 
cu 12 voturi pentru, nici un vot impotriva, o abtinere 
-HOTARAREA nr. 53/29.12.2020 privind  desemnarea a doi consilieri locali 
în calitate de membri în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale Secretarului General alcomunei Helegiu - a fost 
adoptata cu 13 voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere ,  
- HOTARARE nr. 54/29.12.2020, privind desemnarea unui reprezentant al 
Consiliului Local Helegiu care sa faca parte din Comisia de evaluare si asigurare 
a calitatii in invatamant a Scolii gimnaziale Helegiu- a fost adoptata cu 13 
voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere ,  
  
-HOTARARE nr. 55/29.12.2020, privind stabilirea impozitelor și taxelor 
locale, precut și a taxelor special în comuna Helegiu ,pentru anul 2021 
- a fostadoptata cu 12 voturi pentru, nici un vot impotriva, o abtinere ,  



In conformitate cu perevedrile art. 11 din Legea 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica, minuta va fi facuta publica la sediul 
primariei comunei Helegiu si pe site-ul propriu al institutiei. 
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jr. Mariana Spiridon 

 
 

 


