ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 29.08.2017, 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.
304/22.08.2017.
La sedinta participă 142 consilierii locali absenti fiind domnul consilier Zarnescu Vasile.. 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 13.07.2017. Se supune aprobarii
procesul verbal al sedintei din 13.07.2017. Cine este Pentru ? Procesul verbal este aprobat cu
14 voturi pentru nici un vot impotriva nici o abtinere.
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.
Hotararrile adoptate de consiliul local cu încalcarea dispoziitiilor alin. (1) sunt nule de drept.
Nulitatea se constată de catre instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi
introdusă de orice persoană interesată.”
Se supune aprobarii alegerea unui presedinte de sedinta care va conduce licarile timpde trei
luni. Domnul Drug valeriu propune pe doamna Coman Elena . Cine este pentru? Doamna
Coman Elerna este aleasa presedinte de sedinta cu 14 voturi pentru nici un vot impotriva nici
o abtinere
Presedintele de sedinta, doamna Coman Elena da citire Ordinii de zi, si anume:
1.Proiect de hotarare privind privind privind aprobarea Statutului comunei Helegiu
Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de acţiuni privind gospodarirea,
intretinerea si curatenia localitatii care se va desfasura în anul 2017 la nivelul Comunei Helegiu
Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
3. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatelor inventarierii elementelor de activ şi de
pasiv şi casarea unor bunuri.
Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
„Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă“ precum si incadrarea nominala a Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenta.
Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian

5.Informare asupra modului de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al comunei
Helegiu, adoptate în perioada 30.06. 2016.-31.12.2017.
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 aprobarea
Statutului comunei Helegiu
nitiator 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
Hotarare privind aprobarea Statutului comunei Helegiu a fost aprobat cu 14 voturi „pentru” ,
nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea
Programului de acţiuni privind gospodarirea, intretinerea si curatenia localitatii care se
va desfasura în anul 2017 la nivelul Comunei Helegiu
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.
Hotararea privind aprobarea Programului de acţiuni privind gospodarirea, intretinerea si
curatenia localitatii care se va desfasura în anul 2017 la nivelul Comunei Helegiu a fost
aprobat cu 14 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume proiect de hotarare privind aprobarea
rezultatelor inventarierii elementelor de activ şi de pasiv şi casarea unor bunuri.
Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
Secretarul comunei doamna 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.
Domnul consilier Stoica Ion intreba unde sunt situate grajrurile la Bratila sau la Helegiu?
Secretarul comunei doamna Mariana Spiridon ii raspunde ca la helegiu, la Bratilanu mai avem
grajruri in proprietate.
Domnul Consilier Magdalina Ion sesiseza faptul ca ulita Ciortea , de la Bratila are o valoare de
inventor foarte mare comparative cu celealte ulite.
Domnul Blanita Valentin sef Birou Financiar Contabilitate, Taxe si Impozite , Recuperare
Creante ii raspunde ca in 2014 s-a facut o reevaluare de catre o firma specializata, daca este
o eroare de preluare a datelor se v-a face corectia necesara.
Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi se
aproba
Hotararea privind aprobarea rezultatelor inventarierii elementelor de activ şi de pasiv şi
casarea unor bunuri a fost aprobat cu 14 voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume. Proiect de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al „Serviciului voluntar pentru situaţii de

urgenţă“ precum si incadrarea nominala a Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta.
Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
Secretarul comunei, doamna 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.
Domnul Magdalina Ion intreaba daca la nominalizarea persoanelor care fac pare din
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta s-a respecat limita de varsta prevazuta in
Regulament
Secretarul comunei doamna Mariana Spiridon raspunde ca au fost scosi cei care depaseau
70 de ani si au fost nominalizati cei care raspund de obicei chemarilor noastrein caz de
interventii.
Domnul Viceprimar Drug Valeriu spune ca acestia sunt voluntari, nu au nici un fel de beneficiu
niici nu mai are importanta varsta ideea este sa avem oameni care sa vina la stins incendiile.
Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi se
aproba în unanimitate.
Hotararea privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
„Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă“ precum si incadrarea nominala a
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta.
a fost aprobat cu 14 voturi „pentru” , nici
o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si .Informare asupra modului de aducere la
îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al comunei Helegiu, adoptate în perioada
30.06. 2016.-31.12.2017.
Secretarul comunei, doamna Mariana Spiridon prezintă informarea.
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au observatii cu
DIVERSE
Doamnul Consilier Parjol Catalin intraba in legatura cu apa la Deleni ce se intampla.
Domnul Viceprimar Drug Valeriu este o problema spinoasa deoarece pompa care aduce apa
de la Dragugesti la Deleni o putem aduce de la o firma din Italia insa in luna august acestia
nu lucreaza pentru ca au vacanta. Am incercat de la o alta fira cu o pompa mai mica dar
acesta pompa fiind de dimensiuni mai mici nu reuseste sa pompeze apa pana la Deleni
Deleni,incercam sa aducem pompa cat mai repede cu putinta.
Doamna Conman Elena instiinteaza viceprimarul asupa faptului ca pe ulita lui Costea
Lacramioara se formaza , dupap loi,niste balti ca nu se mai poate trece, daca se pot
intreprinde ceva masuri in acest sens. Domnul viceprimar Drug Valeriu spune ca va lua
masuri pentru astuparea gaurilor.
Domnul Consilier Oprea Sorin referitor la cosurile de gunoi montate pe stalpi ar trebui ca cei
de la ajutor social sau cei salubritate sa le goleasca mai des deoarece se umplu repede si se
fac in jur numai hartii si gunoaie
Domnul Consilier Stoica Nelu, a prpopos de gunoie eu am o propunere in sensul unui
proiectpilot de colecatre selective a gunoiului , sa incercam cu 50 de aomeni sa vedem daca
merge sau nu . De la 1 iuli1 2017 fiecare producator trebuie sa recereze 55 %din ambalajele

care le pune pe piata si nu doar ambalajele lui ci poate cumpara de la alti producatori de
ambalaje astfel s-ar putea valorifica chestia asta.
Domnul Consilier Tudor Marinel spune ca ar trebui o firma specializata care sa colecteze
gunoiul selectiv
Donul Consilier Stoica Nelu ii raspunde ca acum colectarea se face de catre serviciul primariei
tot asa ,foarte bin ear putea s-al colectez acelasi service dar selectat.
Domnul consilier Magdalina Ion ca orice lucru nou este mai greu dar nu este imposibil , pe
termen lung, odata si cu cu schimbarea mentalitatilor, ideal ar fi sa putem incerca acest proiect
pilot.
Domnul Consilier Stoica Nelu in alte parti din gunoi s-aa facut compost si din acesta energie si
nu in Suiedia ci in Romania, la Baia Mare.
Nemaifiind alte interventii, doamna Coman Elena declara inchise lucrarile sedintei ordinare a
consiliului local Helegiu din 29.08. 2017 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces
verbal.
Presedinte de sedinta
Coman Elena

Secretar comuna
Spiridon Mariana

