
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
UAT COMUNA HELEGIU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
PROCES VERBAL 

Incheiat azi 18.01.2017, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului 
local comunal Helegiu 

 

Consiliul Local a fost convocat în sedinta ordinara cu respectarea prevederilor art. 39 alin(1) din 
Legea 215/2001 privind administratia publica locală şi prin dispozitia primarului nr.7  din 
12.01.2017. 

La sedinta participă 13 consilierii locali  absenti sunt domnul consilier Bodea Constantin şi 
domnul consilier Prentu Ştefan. În conformitate cu prevederile art. 30 alin (2) sedinta este legal 
constituita participand cel putin 2/3 din consilierii prezenti. 

În conformitate cu prevederile art.42 alin. (5) din Legea 215/2001 privind administratia publica 
locală ” înaintea fiecarei sedinte secretarul pune la dispozitiea consilierilor în timp util procesul 
verbal al şedintei anterioare care a avut loc în data de 09.01.2017. 

Pe ordinea de zi este un proiect de hotarare. 

Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon:doresc să vă reamintesc prevederile art. 46 
din din Legea 215/2001 privind administratia publica locală: “Nu poate lua parte la deliberare şi 
la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până 
la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor 
consiliului local. 
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. 
Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă 
de orice persoană interesată.” 

Presedintele de sedinta, domnul viceprimar Drug Valeriu, da citire ordinii de zi, si anume: 

1.Proiect de hotarare privind regulamentului de acordare a facilitatilor fiscale la nivelul  Comunei 
Helegiu- initiator primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

2.Proiect de hotarare privind pentru  modificarea  Hotararii Consiliului Local Helegiu 
nr.68//21.12.2016 privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017- initiator 
primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

3.Proiect de hotarare privind privind primirea Municipiului Oneşti , judetul Bacau in calitate de 
membru la  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB si modificarea Actului 
Constitutiv si a Statului acestei- initiator primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 



4.Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimonial „Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”-initiator primarul  comunei Helegiu domnul Enea 
Nicu Ciprian 

5 .Proiect de hotarare privind probarea  ‘’Planului de actiuni de interes local’’ ce vor fi 
desfasurate in cursul anului 2016 de catre beneficiarii Legii 416/2001 cu modificarile si 
completarile ulterioare- initiator primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

6.Proiect de hotarare  privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale  
pentru secretarul comunei  Helegiu  in anul 2016 

Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

7. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverese ) 

Se supune aprobarii consilierilor ordinea de zi . Toti consilierii prezenti sunt de acord cu ordinea 
de zi. 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind regulamentului de 
acordare a facilitatilor fiscale la nivelul  Comunei Helegiu- initiator primarul  comunei Helegiu 
domnul Enea Nicu Ciprian 

Primarul prezintă proiectul de hotarare. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: vreau sa stiu care au fost criterriile după care ati întocmit lista 
cu cedi din serviciul voluntar. 

Primarul : lista este întocmită de mine.Sunt în general angajati ai primariei , fochisti ,scoala care 
raspund atunci cand apar probleme: inundatii,incendii de pădure. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: ar fi fost nevoie sa fie prezenti în localitati, la Drăgugesti Mican 
Florin lucreaza în deplasare. 

Primarul: nu mai lucreaza de 2 ani. 

Domnul consilier Măgdălina Ion:discutam cu colegii si legat de varsta, lista arata cam asa, 
lipseste detalii despre ea, ascundem diferite amanunte. 

Primarul: care anume. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: locul de munca, stagiul militar, varsta. 

Secretarul comunei doamna Spiridon mariana : le are , vi le aducem. 

Primarul: sunt oameni cu care lucrez doar eu. Sunt oameni pe care eu îi solicit si ei vin, sunt 
voluntari. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: sunt oamenii alesi de dumneavoastra 



Primarul: daca eu lucrez cu ei nu este normal sa îi aleg eu.Criteriile le fixez eu.Sunt oameni pe 
care ii solicit cand am nevoie, v-am spus o mare parte din ei sunt angajati ai primariei si ai scolii 
si în plus sunt voluntari.Poate nu stiti ce înseamna voluntari, ei vin fara sa fie plătiti.Dati-mi un 
exemplu. 

Domnul consilier Vîrlan Ion: Popa pleaca tot timpul. 

Primarul: Popa Gabriel? Eu de cate ori l-am solicitat l-am gasit acasa. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: Avem dreptul la o parere si noi, este evident ca se urmareste 
doar scutirea la impozit. 

Primarul :daca era vorba de scutire de impozit era o suma mare, dar este doar pe casa si este 
vorba de o suma de bani în jur de 30 de lei. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: Enea Marian cine este? Fratele dumneavoastră? 

Primarul : Enea Marian este angajat la Ţiru. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: Enea Ion? 

Primarul : este angajatul primariei. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: Bădic? 

Primarul : de ce nu ati spus de la început asa, asa trebuia sa începeti.Nu era normal sa puneti 
apropiati cu care sa puteti colabora. Este vorba de o situatie de urgenta, un incendiu de păşune. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: trebuie sa fie prezenti în comunitate şi sa fie vigilant, punem pe 
cineva care nu are aptitudini de pompier. 

Primarul : în situatia în care nu-l platesti 

Domnul consilier Măgdălina Ion: abia mai merge pe picioare si este pe lista. 

Primarul : aduceti-mi dumneavoastra altii 20.Eu hotarasc cu cine lucrez. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: daca dumneavoastra hotarati, atunci noi nu votam 

Primarul : domnul  Măgdălina eu sunt cel care raspunde daca serviciul meu nu respectă. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: ce vreti sa spuneti ca dumneavoastra sunteti seful, 
dumneavoastra faceti ce vreti. 

Primarul : eu nu sunt în subordinea dumneavoastra, nu vreau sa ne certam. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: dar nu ne certam. Discutia nu face obiectul certurilor.Noi 
discutăm , acolo sunt exact oamenii pe care dumneavoastră i-ati folosit în campanie. 

Primarul : trebuia sa pun oamenii din campania dumneavoastra? 



Domnul consilier Măgdălina Ion: putem supune la vot 1 sa fie prezenti în localitate, 2 tanar cu 
aptitudini. 

Primarul :v-amspus ca sunt angajati ai primariei, ai scolii şi vin cand avem nevoie si sunt 
voluntari. Daca aveti o propunere puteti sa o spuneti si sunt deschis discutiilor. Domnul consilier 
Măgdălina Ion: astazi nu dezbatem asta,trebuia sa ne chemati 

Primarul : nu întelegeti ca nu trebuie sa ma consult cu dumneavoastra. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: nu va consultati. 

Primarul : daca ei sunt oamenii cu care lucrez cu ce va deranjeaza. Cand a luat foc pe Obede 
ati fost dumneavoastră? Nu. Am fost eu cu serviciul voluntar, cand au fost inundatii, ati fost ? Nu 
, poate erati şi faceati campanie din casa în casa, eu am stat în apă. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: în ce calitate sa fi venit eu sau altcineva? 

Primarul : în calitate de consilier şi de candidat, era campanie, si de om. 

Domnul consilier Zarnescu Vasile: erati consilier în functie. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: credeti dumneavoastra ca nu am actionat sub nicici o forma 
.Daca nu aveti nevoie sa va consultati cu noi v-am spus suntem împotrivă. 

Secretarul comunei doamna Spiridon Mariana: aveti aici dosarul cu fiecare voluntar. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: eu am solicitat tabelul . 

Domnul consilier Drug valeriu: cine este pentru aprobare? 

Secretarul comunei doamna Spiridon Mariana: nici pentru cele care sunt în codul fiscal nu 
sunteti de acord ? 

Domnul consilier Măgdălina Ion: daca le separate. 

Secretarul comunei doamna Spiridon Mariana: nu vreti sa acordati pentru serviciul voluntar? 

Domnul consilier Măgdălina Ion: atata timp cat nu suntem consultati , nu suntem de acord. 

Primarul: daca nu vrea  ei vor face voluntariat cum au facut şi pana acum.Nu vor fi scutiti. 

Secretarul comunei doamna Spiridon Mariana:practice aprobati hotararea dar fara facilitate la 
serviciul voluntar. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: cumentiunea ca domnul primar a spus ca nu trebuie sa fim 
consultati. 

Primarul: nu trebuie conform Legii 215. De ce san u fiti de acord daca este pentru 
comunitate.Este ceva ilegal?Ei sunt voluntari , sunt oameni care nu sunt plătiti.Vin în timpul 
noptii, in timpul progranului si vin cand avem incendii, inundatii, cand avem un podet spart, pe 



drumul judetean, ati trecut de doua ori pe acolo si nu ati sunat sa spuneti ca este gheată în 
drum. Aveti gheată la poartă, la magazin, stiti ca am gheata si nu poate trece utilajul catre 
Vasile Ghinet, în fata portii dumneavoastra.Nu m-ati sunat sa spuneti, nu trebuie sa interveniti, 
astea înseamna situatii de urgenta. Asta este realitatea .Bun , rau ,sata sunt pentru 4 ani  sunt 
primar iar legea spune clar. Primarul are atributii în acest sens nu consiliul local. Ca si cu 
bugetul, eu sunt cel care îl hotarasc şi il supun spre aprobare, vreti sau nu vreti, primaria nu se 
închide ca nu aprobă Măgdălina bugetul.M-am saturat sa ne certam în fata camerelor de luat 
vederi.Este vorba de un seviciu voluntar , sunt oameni care vin si fac voluntariat la diferite 
actiuni, ce au facut astia? Sunt scutiti de 30 de lei.Ati dat exemplu pe Enea marian, nu este ruda 
mea , este angajatul lui Tîru,altul este instalator, îl folosesc cand se sparge o conductă la 
Helegiu.În sedinta viitoare vi le printez sa vedeti ce atributii aveti.Primarul nu se subordoneaza 
Consiliului local şi nici invers.Va aduc la cunostinta, vreti, vreti, aprobati sau nu. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: amendamentul este ca toti cei din lista nu sunt apti. 

Primarul: si nu vor fi scutiti, si care este problema. 

Secretarul comunei doamna Mariana Spiridon: serviciul voluntar a fost aprobat prin hotarare de 
Consiliul local cand dumneavoastra erati consilier.Membri sunt aceiasi de patru ani , au fost 
aprobati prin hotarare de consiliu local. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: consiliul local anterior. 

Secretarul comunei doamna Mariana Spiridon: da, dar ati fost consilier. 

Primarul: nu este aceiasi comuna, nu sunt aceiasi oameni?Oamenii aia sun tai mei, ai 
dumneavoastră? 

Domnul consilier Măgdălina Ion: referitor la ce a spus doamna secretar, corect ar fi fost sa 
supunem din nou la vot. 

Secretarul comunei doamna Mariana Spiridon: atunci propuneti sa reactualizati lista? 

Primarul: nu se aproba prin hotarare de consiliu local. 

Secretarul comunei doamna Mariana Spiridon: se aproba prin dispozitie. 

Primarul: nu sunteti de acord, nu sunteti, au fost scutiti cu 100%  pana acum vreo trei ani de 
zile. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: dac putem face o rectificare eu va solicit în felul următor, sa 
împartim cati membri considerati dumneavoastra ca dispuneti sa fie pe acea lista, sa ii împartim 
în mod egal pe sate . 

Primarul: asta este lista. Daca vreti sa le acordati scutiri le acordati, dacă nu raman voluntari 
cum au fost şi pana acum.O sa va întrebe de ce nu ati vrut sa îi scutiti de cei 30 de lei. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: nici o problema, lasati sa mă întrebe.Ceea ce am spus e si 
filmat. 



Secretarul comunei doamna Mariana Spiridon: atunci nu trece proiectul , nici scutirile . Au 
aprobat toti aceasta hotarare? 

Domnul consilier Măgdălina Ion: doamna secretar nu suntem de acord doar cu lista. 

Secretarul comunei doamna Mariana Spiridon: puteati sa scrieti în raportul de avizare ca sunteti 
de acord cu aprobarea hotararii cu amendamentul ca scutirea pentru serviciul voluntar sa nu fie 
acordată. 

Primarul: lista se face de primar prin dispozitie, daca dumneavoastră aveti o propunere, sau 
vreti sa recomandati pe cineva, eu sunt de acord. Schimbam trei persoane si punem altele, v-
am spus de la început lucrul asta. 

Domnul viceprimar: acolo nu este cu locuri. 

Primarul: sunt voluntari , pot sa fie si doua sute, iar pentru ca îi chem. o data , de doua ori pe an 
la doua noaptea ner-am gandit atat în consiliul vechi cat si în aparatul de specialitate sa-i scutim 
de o valoare , care nici nu este o valoare foarte mare, nu sunt scutiti de masini, societati 
comerciale, este vorba doar de cas şi de locul de sub casa 30- 40 de lei , nu stiu daca asta e o 
avere, daca am gresit cu ceva pentru cei care sunt voluntari am gasit o modalitate pentru ca vin 
noaptea, o data pe an . 

Doamna consilier Coman Elena: eu ma îndoiesc ca domnul Badic vine, asta este problema. 

Primarul: stiu ca asta este problema. 

Proiectul de hotarare se supune spre aprobare cu amendamentul ca nu vor fi scutiti cei care fac 
parte din Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta. 

Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi 
se aproba în unanimitate. 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi „pentru” ,nici o abtinere, nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind pentru  modificarea  
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr.68//21.12.2016 privind privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2017- initiator primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian. 

Primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian prezintă proiectul de hotarare. 

Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  observatii cu 
privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare prezentat 

Nefiind observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata . 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 9 voturi „pentru” ,nici 4 abtineri din parte urmatorilor 
consilieri: Drug Valeriu, Măgdălina Ion, Stoica nelu, Oprea Sorin, nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind privind primirea 
Municipiului Oneşti , judetul Bacau in calitate de membru la  Asociatia de Dezvoltare 



Intercomunitara Bacau – ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statului acestei- initiator 
primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

Primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian prezintă proiectul de hotarare. 

Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  observatii cu 
privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare prezentat 

Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi 
se aproba în unanimitate. 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi „pentru” ,nici o abtinere, nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei 
anuale la patrimonial „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”-
initiator primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

Primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian prezintă proiectul de hotarare 

Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  observatii cu 
privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare prezentat 

Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi 
se aproba în unanimitate. 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi „pentru” ,nici o abtinere, nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si anumeProiect de hotarare privind probarea  ‘’Planului 
de actiuni de interes local’’ ce vor fi desfasurate in cursul anului 2016 de catre beneficiarii Legii 
416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare- initiator primarul  comunei Helegiu domnul 
Enea Nicu Ciprian. 

Secretarul comunei doamna Spiridon Mariana prezintă proiectul de hotarare. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: care sunt persoanele vare se încadrează? 

Primarul: am avea 4-500 de persoane care s-ar încadra, dar i-am selectat doar cazurile sociale, 
nu încurajam nemunca, sunt doar persoane care au o situatie materială precară.Sunt cateva 
persone care sufera de anumite boli , spre exemplu acum a venitun baiat, Taraipan, daca sunt 
apti vin la munca. 

Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  observatii cu 
privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare prezentat 

Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi 
se aproba în unanimitate. 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi „pentru” ,nici o abtinere, nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare  privind propunerea 
calificativului la evaluarea performantelor profesionale  pentru secretarul comunei  Helegiu  in 
anul 2016 



Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

Primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian prezintă proiectul de hotarare 

Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  observatii cu 
privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare prezentat 

Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi 
se aproba în unanimitate. 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi „pentru” ,nici o abtinere, nici un vot împotriva. 

Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverese )  

Domnul consilier Zarnescu Vasile: sunt oameni fara nici un venit, sa-i folosim. 

Primarul: ne-am feritde asta deoarece nu mai vin la lucru.Au venit mai multi, trbuie sa-I trimitem 
la AJOFM, li se pun la dispozitie locuri de munaca şi refuză. 

Domnul consilier Oprea Sorin : care sunt criteriile. 

Primarul: le-am acordat în general, celor care sunt bolnavi. 

Domnul consilier  Măgdălina Ion: buldo are un cap de spart. 

Primarul: astazi am fost acolo. Este o avarie la apă la Vasile Ghinet. Le-am dat voie sa-şi sape 
bransamente. S-a spart teava si s-a format un prag de gheată, în caz de incendiu nu se poate 
trece cu masina, trebuie spart pragul. 

Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Drug Valeriu declara inchise lucrarile 
sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 18 ianuarie  2017 ,drept pentru care s-a încheiat 
prezentul proces verbal. 

 

Presedinte de sedinta 

Drug Valeriu 

 

   Secretar comuna  

Jr.  Spiridon Mariana 

 

Întocmit, 

Cons.jr. Guramba Carmen 

 



 


