ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 30.05.2017, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare 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.
193/25.05.2017.
La sedinta participă 13 consilierii locali absenti fiind domnul consilier Măgdălina Ion si domnul
consilier Prentu Stefan.
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 27.04.2017.
Pe ordinea de zi sunt 3 proiecte 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.”
Se fac propuneri pentru presedinte de sedinta, este propus domnul consilier Pîrjol Cătălin.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Pîrjol Cătălin, da citire ordinii de zi, si anume:
1. Proiect de hotărâre privind însusirea Raportului de audit financiar nr. A/539/1 din 24.04.2017
şi Decizia nr.19 din 10.05.2017 a Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi judetul
Bacau-initiator primarul comunei Helegiu Enea Nicu Ciprian;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei şi statului de functii pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Helegiu şi structurilor subordonate Consiliului Local Helegiu initiator primarul comunei Helegiu Enea Nicu Ciprian;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea la plată a sumei de 2956 lei reprezentand
contravaloare cheltuieli transport personal didactic şi auxiliar pe luna aprilie 2017-initiator
primarul comunei Helegiu Enea Nicu Ciprian;
4. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverse)
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 hotărâre privind însusirea Raportului
de audit financiar nr. A/539/1 din 24.04.2017 şi Decizia nr.19 din 10.05.2017 a Curtii de Conturi
a Romaniei - Camera de Conturi judetul Bacau-initiator primarul comunei Helegiu Enea Nicu
Ciprian;
Domnul sef contabil Blănită Valentin prezinta proiectul de hotarare.
Primarul: avem trei firme penalizate , firma care execută drumul de la Dragugesti, alte doua
firme la ulita sesului şi la părculetul de la Deleni.
Domnul sef contabil Blănită Valentin : daca va insusiti raportul vom recupera banii..
Primarul: drumul de la Dragugesti este în lucru si la prima factura vom storna diferenta.
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 cu o abtinere din partea doamnei consilier Coman Elena
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” , o abtinere , nici un vot împotriva.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anumeProiect de hotarare privind aprobarea
organigramei şi statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Helegiu
şi structurilor subordonate Consiliului Local Helegiu -initiator primarul comunei Helegiu Enea
Nicu Ciprian.
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon 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 cu o abtinere din partea domnului consilier Tudor Marinel.
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” , o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume. Proiect de hotărâre privind aprobarea la plată
a sumei de 2956 lei reprezentand contravaloare cheltuieli transport personal didactic şi auxiliar
pe luna aprilie 2017-initiator primarul comunei Helegiu Enea Nicu Ciprian;

Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul de hotarare .
Primarul: în fiecare luna supunem spre aprobare acest proiect cu suma pentru luna anterioara.
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 cu o abtinere din partea doamnei consilier Macovei Mihaela.
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” , o abtinere , nici un vot împotriva.

4. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverse)
Domnul consilier Zarnescu Vasile: caminul de la Brătila?
Primarul: deja am început, am încheiat ieri şi contractul pentru curatare, în partea spre
Căldăraru vom încerca sa facem un părculet, caminul este cazut iar copii merg pe acolo, brazii
vor ramane deocamdată.
Poate vom reusi sa facem ceva la anul pe GAL, nu s-a dat drumul la nici un proiect, depindem
de aceste programe, mi-a adus cineva o oferta cu un teren de fotbal în valoare de 52000
euro,incluaiv o plasa, un teren multifunctional cu teren de tennis şi handbal.
Domnul consilier Zarnescu Vasile:cu drumurile ce facem ?
Primarul: am încheiat un contract, saptămana viitoare încep lucrările. Pe Vale vrem sa turnam o
placă de beton pe gabioane, sa facem o pasarelă.
Doamna consilier Macovei Mihaela: la noi pe ulita nu arde nici un bec.
Domnul consilier Stoica Nelu: partea de la deal nu mai merge iluminatul.
Primarul: am mai facut economie la becuri deoarece am vrut sa punem lămpi cu neoane,macar
în centru, avem un proiect pe PNDL. Va rog sa sunati daca sunt defectiuni, avem un contract de
mentenantă, m-a sunat de pe Piatra, duminica şi tot atunci s-a şi rezolvat.
Domnul consilier Stoica Nelu: Grigoras , are un sant care se umple cu apă şi cu dejectii.
Primarul: să facă o plangere şi vom trimite pe cineva de la politie şi de la mediu.
Domnul consilier Stoica Nelu: la sedinta ADIB ni s-a spus ca dacă faceti proiecte sa facem un
master plan.
Primarul: nu suntem prinsi în master plan.
Domnul consilier Stoica Nelu: se va modifica masterplanu, nu se vor face proiecte dacă nu
suntem în master plan.

Primar: am putea face proiectul de la Deleni, avem proiectarea pentru o noua sursa de apă, de
acum vor începe problemele cu apa deoarece va fi folosita şi la udat.Cand vom avea proiectul
finalizat vom încerca sa depunem proiectul la ei. Au fost probleme cu ADIS-ul şi de aceea neam zbatut sa functionam independent, suntem printre singurii care mai functionam asa.
Domnul consilier Stoica Nelu: aceleasi probleme vor fi si cu apa, se va semnaliza CRAP-ul , iar
interesul lor este pentru profitul propriu.

Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Pîrjol Cătălin declara inchise lucrarile
sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 30 mai 2017 ,drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal.
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