ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 31.01.2018, 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. 8 din
25.01.2018.
La sedinta au absentat doi consilieri locali, domnul consilier Andrei Nicolae şi domnul consilier
Prenţu Ştefan, participă 13 consilierii locali .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 21.12.2017.
Se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei anterioare, procesul verbal a fost aprobat
in unanimitate cu 13 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Pe ordinea de zi sunt 15 puncte .
Presedintele de sedinta, domnul consilier Oprea Sorin, da citire ordinii de zi, si anume:
1.Proiect de hotarare privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al comunei
Helegiu a domnului Andrei Nicolae, membru al partidului Naţional liberal, ca urmare a lipsei
nemotivate la 3 şedinţe consecutive ale Consiliului Local Helegiu- initiator primarul comunei
Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Helegiu şi a structurilor subordonate Consiliului local
Helegiu- initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;
3. Proiect de hotarare privind propunerea calificativului acordat la evaluarea performanţelor
profesionale secretarului comunei Helegiu, pentru activitatea desfăşurată în anul 2017- initiator
primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;
4. Proiect de hotarare privind aprobare Acord de înfrăţire şi Cooperare între comuna Helegiu,
judeţul Bacău din România şi comuna Chioselia, Raionul Cantemir din Republica Moldovainitiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea “Planului de acţiuni de interes local” ce vor fi
desfăşurate în cursul anului 2018 de către beneficiarii Legii 416/2001 cu modificările şi
completările ulterioare- initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;
6. Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri de strazi în satele componente ale
comunei Helegiu, judetul Bacau- initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;
7.Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul “Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacău- initiator primarul comunei Helegiu,
domnul Enea Nicu Ciprian- initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii şi încheierii contractului de Delegare prin
concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în judeţul Bacăuinitiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;

9. Proiect de hotarare privind aprobarea taxei de salubritate conform “Planului anual de
evoluţie a taxelor şi tarifelor” respectiv 9,97 lei/persoana/luna taxa urban şi 4.07
lei/persoană/luna taxa rural- initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;
10.Proiect de hotarare privind aprobarea excluderii din Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a oraşului Dărmăneşti- initiator primarul comunei
Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;
11. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Helegiu
nr.50/11.11.2010 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul
Bacău, cu modificările şi completările ulterioare- initiator primarul comunei Helegiu, domnul
Enea Nicu Ciprian;
12. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei anuale la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitare Bacău - ADIB- initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;
13. Informare asupra modului de aducere la îndeplinire a Hotarârilor Consiliului Local al
comunei Helegiu ,adoptate în anul 2017;
14.Rapoarte de activitate pentru activitatea desfăşurată în anul 2017 de către consilierii locali;
15.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cererri,întrebări,diverse)
Se supune aprobarii consilierilor ordinea de zi . Toti consilierii prezenti sunt de acord cu
ordinea de zi.
Ordinea de zi se aprobă cu 13 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Primarul: sa dăm cuvantul întai domnului Popescu Constantin.
Domnul Popescu Constantin: am o problema , am cumpărat o casa în 1997, în 2005 a apărut
un titlu de proprietate care m-a eliminat.Vreau cu data de astăzi scris dacă sunt cetăţean al
comunei, unde locuiesc ce vecini am, am depus cerere şi la Curtea Constituţională.
Doamna consilier coman Elena: unde este casa?
Domnul Popescu Constantin:este pe un teren al veterenilor de război, sunt mai multe de
vorbit. Am fost la Curtea Constituţională. Vreau scris, semnat şi ştampilat că am fost aici.
Primarul: veţi fi trecut în procesul verbal de şedinţă, dacă vreti vă dăm o copie.
Domnul consilier Măgdălina Ion: vi se da o adeverinţă, dacă aveţi un conflict cu un teren a vă
adresati instituţiilor abilitate.
Domnul Popescu Constantin: acesta este titlu.
Primarul: aveţi buletin, ce scrie în buletin la domiciliu? O sa vi se va elibera o adeverinţă de rol
acum, mergeti la domnul Ardeleanu.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind încetarea de drept a
mandatului de consilier local al comunei Helegiu a domnului Andrei Nicolae, membru al
partidului Naţional liberal, ca urmare a lipsei nemotivate la 3 şedinţe consecutive ale 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 13 voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un vot
împotriva.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Helegiu şi
a structurilor subordonate Consiliului local Helegiu- initiator primarul comunei Helegiu, domnul
Enea Nicu Ciprian;
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon, prezintă proiectul de hotarare
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: se transformă un post ca urmare a
promovarii examenului de catre domnul Ardeleanu Ion, celălalte posturi raman la fel.
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 abtineri , nici un vot
împotriva.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind propunerea
calificativului acordat la evaluarea performanţelor profesionale secretarului comunei Helegiu,
pentru activitatea desfăşurată în anul 2017- initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea
Nicu Ciprian.
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon, prezintă proiectul de hotarare.
Primarul:am o colaborare foarte buna cu doamna secretar, îşi face treaba bine de aceea i-am
calificativul “foarte bine”.
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 abtineri , nici un vot
împotriva.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobare Acord de
înfrăţire şi Cooperare între comuna Helegiu, judeţul Bacău din România şi comuna Chioselia,
Raionul Cantemir din Republica Moldova- initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea
Nicu Ciprian;
Primarul prezinta proiectul de hotarâre.
Primarul: se împlinesc 150 de ani de la Marea Unire, am fost rugaţi să ne înfrăţim cu localităţi
din Basarabia, am ajuns la comuna Chioselia, mai sunt comune din judeţul nostru înfrăţite cu
comune din raionul Cantemir. La sfârşitul lunii mai va veni o delegaţie aici, este aproape ,să o
legăm şi cu alte activităţi. Am trimis la ministere, avem avizele necesare, urmează să le facem
şi noi o vizită, sa legăm prietenii. Ei sunt altfel decat noi, mai sufletisti, ne vad ca pe niste frati,
mai sunt şi rusofoni printre ei.Cand vom merge în vizită putem merge cu un autocar.
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 abtineri , nici un vot împotriva

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea “Planului
de acţiuni de interes local” ce vor fi desfăşurate în cursul anului 2018 de către beneficiarii Legii
416/2001 cu modificările şi completările ulterioare- initiator primarul comunei Helegiu, domnul
Enea Nicu Ciprian
Primarul prezinta proiectul de hotarâre.
Primarul: avem 22 de beneficiari din care doar 9-10 pot munci. Ar fi bines ă avem 20-25 dar nu
vin la muncă, fac 10-15 ore /lună sau nu vin deloc. Daca aveti vecini, rude care nu au venit dar
care vor să facă curăţenie, la o familie cu doi copii şi doi adulţi ar avea un venit de 400-500 de
lei.
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 abtineri , nici un vot
împotriva.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si anume. Proiect de hotarare privind atribuirea de
denumiri de strazi în satele componente ale comunei Helegiu, judetul Bacau- initiator primarul
comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezinta proiectul de hotarâre.
Primarul: am primit avizul şi putem continua.
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: în fiecare localitate s-au atribuit denumiri
noi de străzi. următoarea fază va fi atribuirea de numere.
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 abtineri , nici un vot
împotriva.
Doamna consilier Coman Elena: nu mi s-a părut corect strada Bărcăceanu.
Primarul. sunt acolodin 2000, a fost primul locuitor acolo, asa a fost prins în domeniul public.
Doamna consilier Coman Elena: nu mi s-a părut corect deoarece acest om nu s-a născut
acolo. Doiniţa a fost prima care a făcut casă acolo. Putea fi numită strada Tazlău.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei
anuale la patrimoniul “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacăuinitiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian- initiator primarul comunei
Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezinta proiectul de hotarâre.
Domnul consilier Măgdălina Ion: când măreşti atat de mult trebuie să ai un motiv.
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au observatii cu
privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare prezentat, comisiile
prezinta rapoarte de avizare nefavorabile.
Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi se
respinge în unanimitate .
Proiectul de hotarare a fost respins cu 0 voturi „pentru” , nici o abtineri , 13 voturi împotriva.

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii şi
încheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a
instalaţiilor de deşeuri în judeţul Bacău- initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu
Ciprian.
Primarul prezinta proiectul de hotarâre.
Primarul: celula 1 se va închide , se vor da drumul şi celorlalte puncte, ar fi mai bine să se dea
drumul, la Bălcescu este foarte rău în rampă, s-a stricat maşina de două ori, s-a rupt.
Domnul consilier Măgdălina Ion: de ce nu se face drumul?
Primarul: este a primariei, se va închide.
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 abtineri , nici un vot
împotriva.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea taxei de
salubritate conform “Planului anual de evoluţie a taxelor şi tarifelor” respectiv 9,97
lei/persoana/luna taxa urban şi 4.07 lei/persoană/luna taxa rural- initiator primarul comunei
Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezinta proiectul de hotarâre.
Primarul: preţul ăsta azi nu ne influenţează, comunele care sunt în contract cu Romprest, taxa
este mare şi nu reuşesc să o încaseze, au o evidenţă de la statistică şi nu cu cei prezenţi, nu
ştiu ce se va întâmpla.
Domnul consilier Măgdălina Ion:ar trebui sa fie 4 lei/membru darn u mai mult de 20 de lei de
familie.
Primarul: cel mai bine este la noi, cu serviciul propriu, darn u ştim cât va mai merge.
Domnul consilier Stoica Neleu: ar trebui făcută colectare selectivă, să fim înaintea lor.
Primarul: m-am gândit, am avut în discuţie acele platforme, să facem pentru început 2-3 în
comună cu containere pentru colectare selectivă. Am rămas surprins, am fost la Tofleandra şi
cand m-am întors ,nu pot să vă spun câtă mizerie am văzut acolo, nu pot să înţeleg, trebuie să
duc buldo.
Domnul consilier măgdălina ion: dacă am pune nişte containere la Sava, sigur nu ar mai duce
gunoiul la deal.
Domnul consilier Oprea Sorin :selective ar fi bine,nici pe tona nu este bine.
Primarul:aşa nu mai ai nici un control, am început să încasăm pe Helegiu foarte bine, pe
Brătila cam 60%, pe Drăgugeşti mai puţin pentru că maşina nu ajunge.
Domnul consilier Stoica Nelu: ar trebui selective : carton- plastic vine Puşcalău şi le ia.
Primarul: amavut o discuţie cu el a avut aduse 12-13 ţarcuri, darn u venea niciodata sa ia
plasticul. Vroia să I le adunăm noi la grajduri şi să le ia de acolo. Am înţeles că a preluat
fabrica ginerele lui, am discutat cu el să le ia ,dar să facă colectarea.
Domnul consilier Stoica Nelu: nu la fiecare.
Primarul: să le amplasăm langa spaţii comerciale.
Domnul consilier Stoica Nelu: mai este unul langa el.

Primarul: maieste cinevala Buhuşi, le videază şi le dă la fabrică, am fost să ne primească şi pe
noi. Are o hală mare, le face baloţi şi le dă la fabrica de ciment ca şi combustibil.
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
respinge în unanimitate .
Proiectul de hotarare a fost respins cu 0 voturi „pentru” , 13 abtineri , 0 voturi împotriva.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea
excluderii din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a oraşului
Dărmăneşti- initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezinta proiectul de hotarâre.
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au observatii cu
privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare prezentat, comisiile
prezinta rapoarte de avizare nefavorabile.
Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi se
respinge în unanimitate .
Proiectul de hotarare a fost respins cu 0 voturi „pentru” , nici o abtineri , 13 voturi împotriva.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind modificarea Anexei
nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Helegiu nr.50/11.11.2010 privind aprobarea Master Planului
în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, cu modificările şi completările ulterioareinitiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezinta proiectul de hotarâre.
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 abtineri , nici un vot
împotriva.
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei
anuale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitare Bacău - ADIB- initiator primarul comunei
Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezinta proiectul de hotarâre.
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 abtineri , nici un vot
împotriva.
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si anume Informare asupra modului de aducere la
îndeplinire a Hotarârilor Consiliului Local al comunei Helegiu ,adoptate în anul 2017.

Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon prezintă informare asupra modului de
aducere la îndeplinire a Hotarârilor Consiliului Local al comunei Helegiu ,adoptate în anul
2017.
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi si anume Rapoarte de activitate pentru activitatea
desfăşurată în anul 2017 de către consilierii locali.
Consilierii locali au depus rapoartele de activitate pentru activitatea desfăşurată în anul 2017.
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cererri,întrebări,diverse)
Primarul: aş vrea să discutăm despre proiectul de buget.Vreau să vă prezint lista cu investiţiile
în derulare . modernizarea căminului de la Helegiu, modernizarea dispensarelor, nu s-a
semnat încă contractul de finanţare. Vom continua cu modernizarea DC 159
Drăgugeşti,drumurile de interes local, modernizarea iluminatului public cu cel putin 100 de
lămpi astfel încât să acoperim Deleni şi Drăgugeşti, să continuăm alimentarea cu apă, o alee
pietonală la Helegiu , măcar spre bacău.
Doamna consilier Coman Elena: ar fi necesară şi la Brătila.
Primarul.: cei de la drumuri nationale nu ne dau avize, acum avem ministru de la noi, poate se
va face ceva. Vom continua asfaltarea de la Paraschiv la deal, modernizarea drumului din
Ciortea prin betonare, nu ştiu daca vommai prinde un proiect,aşa că primul drum îl vom face
pe banii noştri. La Dragugeşti o pasarela pietonală, pe lângă gabioane, pe partea stângă pe
care să treacă copii, vedem ce bani vor fi, să rezolvăm problema de la Drăgugeşti ,din centru,
trebuie schimbat podeţul, făcute şanţuri. La Brătila accesul la Costea, vreo 300 de metri ar
trebui betonat, să întreţinem drumul de la Brătila, ar trebui macar plombat, şi facute 2-3
cocoaşe deoarece se circulă cu viteză. Aceasta este list ape care am propuso eu dacă sunt
bani.
Domnul consilier Măgdălina Ion: la Drăgugeşti trebuie făcut ceva în curbă la Caliova, a
alunecat o femeie, drumul este foarte îngust şi trebuie lăţit.
Primarul: cum vedeţi asta ?
Domnul consilier Măgdălina Ion: să ne lăţim pe şanţ.
Primarul: firma de construcţii este acolo, când începem lucrarea o să rezolvam şi acolo.Sa
turnam asfalt şi să facem o rigolă.
Domnul consilier Măgdălina Ion: apa vine pe asfalt.
Primarul: se va materializa sigur această lucrare şi aleea la Drăgugeşti.
Domnul consilier Măgdălina Ion: ar trebui o toaletă la copii la şcoală.
Primarul: eu am luat în calcul şcoala Helegiu, cred ca se va ajunge la restructurarea şcolilor,
am reuşit ca în anul următor să funcţionăm la fel, dar cred ca doar am reusit să amânăm un
an.Cred că Drăgugeştiul va fi ultima şcoală care se va desfiinţa, dar Deleni şi Bratila cred ca
clasele V-VIII vor fi aduse la Helegiu. Mă gândeam în primă fază sa facem un grup sanitar la
Helegiu, aici este ungrup sanitar vechi ,în spate.Am luat legătura cu un proiectant să vedem ce
putem face, să construim 2 corpuri legate de şcoală.Luam în calcul că Brătila va veni la
Helegiu.
Domnul consilier Măgdălina Ion: dacă Helegiul va oferi condiţii bune vor veni.
Primarul: o spun cu strangere de inimă deoarece şi eu sunt cadru didactic, darn u este normal
nici să înveţe copii în clase simultan.
Domnul consilier Măgdălina Ion: ar trebui un minim facut şi la Drăgugeşti.

Primarul: să vedem ce bani au, deocamdată le lipsesc 3 miliarde, bani care nu pot fi acoperiţi.
Am discutat cu doamna director şi este deschisa în a gasi solutii, vedem cum o scoatem la
capăt.
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Oprea Sorin declara inchise lucrarile
sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 31 ianuarie 2018 ,drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta
Oprea Sorin

Întocmit,
Cons.jr. Guramba Carmen

Secretar comuna
Spiridon Mariana

