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MINUTA 
Sedintei ordinare  a Consiliului local Helegiu din  31.03.2022 

 
Consiliul local al comunei Helegiu a fost convocat pentru şedinţa ordinară din 
data de  28.01.2022 prin dispoziţia primarului comunei Helegiu  nr. 95/ 
25.03.2022   
La sedinta ordinara  au participat 15 consilieri, nici un  absent . 
 Sedinta este legal constituita  .  
În acesta şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotarari 
-HOTARARE 11/31.03.2022  privind aprobarea contului de executie al 
bugetului local al Comunei Helegiu si al institutiilor si serviciilor publice 
finantate integral din venituri proprii si subventii la 31.12.2021 
-a fost adoptata cu 13 voturi ‘pentru” ,nici un vot impotriva , doua  abtineri 
 
- HOTARARE 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, poz.nr.8 si poz. nr. 35; 
-a fost adoptata cu 14 voturi ‘pentru” ,nici un vot impotriva , nici o abtinere 
 
- HOTARARE 13/31.03.2022  -  privind actualizarea indicatorilor tehnico – 
economici rezultați din studiul de fezabilitate al obiectivului de investiții ” 
Înființare sistem de distributie a gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni 
,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău 
a fost adoptata cu 14 voturi ‘pentru” ,nici un vot impotriva , nici o abtinere 
 
- HOTARARE 14/31.03.2022  privind  aprobarea executarii Studiului de 
Fundamentare a deciziei de concesionare și a documentației de atribuire în 
vederea demarării procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de 
distribuție a gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila 
aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău ; 
- a fost adoptata cu 14 voturi ‘pentru” ,nici un vot impotriva , nici o abtinere 
 
- HOTARARE 15/31.03.2022  Privind aprobarea Principalilor indicatorilor 
tehnico – economici în vederea concesionării serviciului de utilitate publica de 
distributie a gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila 
aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău 
a fost adoptata cu 14 voturi ‘pentru” ,nici un vot impotriva , nici o abtinere 
 



- HOTARARE 16/31.03.2022  privind  aprobarea demarării procedurii de 
concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în 
satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu 
județul Bacău  
a fost adoptata cu 11 voturi ‘pentru” ,doua voturi impotriva  , si o abtinere 
HOTARARE 17/31.03.2022  Privind constituirea comisiei de evaluare a 
ofertelor depuse în cadrul procedurii de concesionare aserviciului de utilitate 
publică de distributie a gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , 
Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău 
a fost adoptata cu 14 voturi ‘pentru” ,nici un vot impotriva ,  o abtinere 
HOTARARE 18/31.03.2022  privind aprobarea cererii de finantare si a 
devizului general estimativ la obiectivul de investitii “Înființare sistem inteligent 
de distribuție gaze natural în satele Helegiu, Brătila, Deleni și Drăgugești, 
aparținătoare comunei Helegiu, județul Bacău 
 
 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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