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MINUTA 
Sedintei ordinare  a Consiliului local Helegiu din  28.01.2022 

 
Consiliul local al comunei Helegiu a fost convocat pentru şedinţa ordinară din 
data de  28.01.2022 prin dispoziţia primarului comunei Helegiu  nr. 15/ 
21.01.2022   
La sedinta ordinara  au participat 14 consilieri, este absent  domnul consilier 
Zarnescu Vasile. 
 Sedinta este legal constituita  .  
În acesta şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotarari 
-HOTARARE 1/28.01.2022  privind aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a comunei Helegiu, 
pentru anul şcolar 2022-2023 
-a fost adoptata cu 13 voturi ‘pentru” ,nici un vot impotriva , o  abtinere 
 
-HOTARARE 2/28.01.2022  privind aprobarea  ‘’Planului de actiuni sau lucrari  
de interes local’’ ce vor fi desfasurate in cursul anului 2022 de catre beneficiarii 
ajutorului social acordat in baza Legii 416/2001 privind venitul minin garantat 
-a fost adoptata cu 14 voturi ‘pentru” ,nici un vot impotriva , nici o abtinere 
 
- HOTARARE 3/28.01.2022  -  pentru aprobarea ’’Programului de masuri  
privind gospodarirea  localitatii  pentru anul 2022 
a fost adoptata cu 14 voturi ‘pentru” ,nici un vot impotriva , nici o abtinere 
 
- HOTARARE 4/28.01.2022  alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile 
februarie-aprilie 2022 
- a fost adoptata cu 14 voturi ‘pentru” ,nici un vot impotriva , nici o abtinere 
 
-HOTARARE 5/28.01.2022  privind analiza stadiului de inscriere a datelor in 
Registrul Agricol pentru semestrul II 2021  si stabilirea programului de masuri 
pentru eficientizarea acestei activitati 
a fost adoptata cu 14 voturi ‘pentru” ,nici un vot impotriva , nici o abtinere 
 
-HOTARARE 6/28.01.2022  privind aprobarea organigramei şi statului de 
funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor 
publice din subordinea Consiliului local Helegiu 
a fost adoptata cu 11 voturi ‘pentru” ,doua voturi impotriva  , si o abtinere 



HOTARARE 7/28.01.2022 privind nominalizarea a doi consilieri locali care 
vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare performanțelor 
profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Helegiu 
a fost adoptata cu 14 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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