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                                                          MINUTA 

Sedintei ordinare  a Consiliului local Helegiu din  25.07.2022 

 

Consiliul local al comunei Helegiu a fost convocat pentru şedinţa ordinară din 

data de  25.07 .2022  prin dispoziţia primarului comunei Helegiu  nr. 

139/18.08.2022  ;La sedinta ordinara  au participat 13 consilieri, doi absenti  . 

 Sedinta este legal constituita  .  

În acesta şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotarari: 

-HOTARARE 29/25.07.2022  pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.12/31.03.2022 privind actualizarea   HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat 

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

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

abtinere 

-HOTARARE 30/25.07.2022  Privind atestarea apartenentei la domneiul public 

al comunei Helegiu a doua bunuri imobile : strada Ciungi si strada Costea 

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

-HOTARARE 31/25.07.2022  privind acordarea dreptului de acces pe 

proprietatea publica si privata a comunei in vederea instalarii, intretinerii, 

inlocuirii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice sau 

elementeleor de infrastructura necesare sustinerii acestora cu SC ORANGE 

ROMANIA SA 

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

-HOTARARE 32/25.07.2022  privind aprobarea instituirii unei taxe pentru 

utilizarea infrastructurii publice ( a drumurilor comunale sau alte categorii de 

drumuri aflate in proprietatea sau administrarea comunei)  de catre echipamente, 

utilaje, care transporta material lemnos 

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

-HOTARARE 33/25.07.2022  privind alegerea preşedintelui de şedinţă  

 -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 
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