
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
UAT COMUNA HELEGIU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

PROCES VERBAL 
Incheiat azi 28.06.2017, 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. Nr. 
235/23.06.2017 
.La sedinta participă 12 consilierii locali  absenti fiind domnul consilier Andrei Nicolae ,domnul 
consilier Prentu Stefan şi domnul viceprimar Drug Valeriu. 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 5 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.” 
Presedintele de sedinta, domnul consilier Pîrjol Cătălin, da citire ordinii de zi, si anume: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatuluide 
specialitate al Primarului comunei Helegiu şi structurilor subordonate Consiliului local Helegiu- 
initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contributiei Consiliului local al comunei Helegiu la 
finantarea activitaţii de protectie de tip residential a persoanei ca handicap pentru anul 2017- 
initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea la plată a sumei de 5146 lei 
reprezentand contravaloare cheltuieli transport personalului didactic auxiliar al Şcolii 
Gimnaziale Helegiu pentru luna mai 2017- initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea 
Nicu Ciprian; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai proiectului 
“Modernizare şi consolidare camin cultural, sat Helegiu” - initiator primarul comunei Helegiu, 
domnul Enea Nicu Ciprian; 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementarii proiectului “Modernizare şi consolidare 
camin cultural, sat Helegiu” - initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian; 
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 aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii al aparatuluide specialitate al Primarului comunei Helegiu şi 
structurilor subordonate Consiliului local Helegiu- initiator primarul comunei Helegiu, domnul 
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 în unanimitate. 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva. 
 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de hotărâre privind aprobarea  
contributiei Consiliului local al comunei Helegiu la finantarea activitaţii de protectie de tip 
residential a persoanei ca handicap pentru anul 2017- initiator primarul comunei Helegiu, 
domnul 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 în unanimitate. 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva. 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind 
aprobarea la plată a sumei de 5146 lei reprezentand contravaloare cheltuieli transport 
personalului didactic auxiliar al Şcolii Gimnaziale Helegiu pentru luna mai 2017- initiator 
primarul comunei Helegiu, domnul 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 doua abtineri din partea domnului consilier Măgdălina Ion şi a doamnei consilier  
Macovei Mihaela. 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 10 voturi „pentru” , 2 abtineri , nici un vot împotriva. 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico- economici ai proiectului “Modernizare şi consolidare camin cultural, sat 
Helegiu” - initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian; 
Primarul 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 12 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva. 
 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si anume Proiect de hotărâre privind aprobarea 
implementarii proiectului “Modernizare şi consolidare camin cultural, sat Helegiu” - initiator 
primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian; 
Primarul 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 12 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva. 
 
DIVERSE 
 
Doamna consilier Stanciu Elena :sunt nemultumiti oamenii în legatura cu lemnele de la camin, 
zic ca nu au fost anuntati toţi. 
Primar: ce am întalnit la Bratila este departe de mine, nu cred merita să te certi pentru nişte 
lemne. Am carat cateva cu camioneta , cei care se ocupă de demolarea căminului nu au mai 
reuşit să-i ţină în frâu, 5 femei se certau, le-am zis sa le ia, sambata şi duminică au cărat 
lemne, sunt nişte rigle cu lut. 
Au  fost care au prins o căruţă, au zis că este căminul făcut de ei, luni nu mai era ţipenie de 
lemn. 
După ploie au fost 2 copaci care s-au rupt şi au căzut în drum , s-a blocat drumul darn u s-a 
dus nimeni sa taie si sa tragă lemnele din drum. 
Domnul consilier Bodea Constantin: bine ca nu s-a întâmplat nimic. 
Primarul: la camin erau niste grinzi mari cu cuie, vechi. 
Domnul consilier Oprea Sorin: de aceea sunt nemultumiti. 
Doamna consilier Stanciu Elena : sunt nemultumiti ca nu s-au dat la şcoli şi biserici, că nu s-au 
dat la toată lumea. 
Doamna consilier Bulăiasa Elena :apa la Deleni, sa se dea o singură dată pe săptămână dar 
să prindă toată lumea. 
Primarul : se umple rezervorul si trebuie să dăm de 2 ori pe săptămână. 
Cei din aval umplu rezervoarele şi atunci cei din amonte nu mai au, nu este o problema cu 
reteaua dacă apa ar fi folosită doar în scopuri menajere.Anul acesta nu reusesc dar lucrăm la 
captare, dureaza tot anul şi vom mai suplimenta sursa de apă. Ca si la cămin care prinde 
prinde , care nu, nu. 
Domnul consilier Zarnescu Vasile: problema islazului, cei de la Ocolul Silvic mută borna. 
Primarul: eu nu cunosc locurile, vino cand este domnul Ardeleanu, sa vedem locul  daca este 
al nostru, am intabulat toată păşunea, avem cu 7-8 ha mai mult. Să vii într-o zi să mergem în 
teren, la faţa locului. 
Domnul consilier Zărnescu Vasile: Răuţă a plantat bucăţile oamenilor. 
Primarul: nu mi se pare ca este un lucru rău daca a plantat. 
Domnul consilier Zărnescu Vasile : el face harta cu Ocolul Silvic.Secretarul comunei, doamna 
jurist Mariana Spiridon: daca e proprietate privată fiecare işi apăra terenul. 
Primarul: eu pot avea doar rolul unui mediator, trebuie mers în teren.Cand vrei mergem în 
teren cuOcolul Silvic, noi avem suprafata de păşune intabulată.La Helegiu tot ce a fost 
pârloagă a arat Ilie Mihai, a arat şi a stricat 2 randuri de porumb. 
Domnul consilier Oprea  Sorin : drumul de la Ciortea. 
Primarul: este buldo acolo. 
Doamna consilier Stanciu Elena: ar trebui facut şi drumul de la pârâu. 
Primarul: drumul de aces în Caraclău, va merge buldo sa vedem dacă poate. 
 



Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Pîrjol Cătălin declara inchise lucrarile 
sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 28 iunie 2017 ,drept pentru care s-a încheiat 
prezentul proces verbal. 
 
 Presedinte de sedinta                                                                       Secretar comuna  
       Pîrjol Cătălin                                                                             Spiridon Mariana 
 

Întocmit, 
                                                      Cons.jr. Guramba Carmen 
 
 
 
 


