ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 31.10.2017, 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. 382 din 26.10.2017.
La sedinta participă 13 consilierii locali , absenti fiind doi consilieri locali, domnul
consilier Prenţu Ştefan şi domnul consilier Andrei Nicolae
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 28.09.2017.
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 inscrise trei proiecte de hotarare si se suplimenteaza ordinea de
zi cu inca doua 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, doamna consilier Coman Elena, da citire ordinii de zi, si
anume:
1.Proiect de hotarare privind aprobare decontarea sumei de 4564 lei reprezentând
contravaloarea cheltuielilor transport personal didactic şi personal didactic auxiliary
pentru luna septembrie 2017 - initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu
Ciprian;
2. Proiect de hotarare privind stabilirea modului de întocmire şi ţinere a registrului
agricol la nivelul UAT Helegiu- initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu
Ciprian;
3. Informare privind Ordinul Prefectului judeţului Bacău nr. 275/28.09.2017 şi nr.
276/28.09.2017;
4. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului ( cereri,întrebări, diverse).
Presedintele de şedinţă, doamna consilier Coman Elena, aduce la cunoştinţa
consilierilor că se suplimentează ordinea de zi cu doua proiecte de hotarare, şi anume:

1. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.21/14.03.2017 pentru aprobarea
indicatorilor tehnico economici şi a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente investiţiei
“Modernizare dispensar medical sat Brătila” - initiator primarul comunei Helegiu, domnul
Enea Nicu Ciprian;
2.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 22/14.03.2017 pentru aprobarea
indicatorilor tehnico economici şi a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente investiţiei
“Modernizare dispensar medical 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.
Ordinea de zi se aprobă cu 13 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
-Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
aprobare decontarea sumei de 4564 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor
transport personal didactic şi personal didactic auxiliar pentru luna septembrie
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 .
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 11 voturi „pentru” , 2 abtineri , nici un vot
împotriva.
-Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
stabilirea modului de întocmire şi ţinere a registrului agricol la nivelul UAT
Helegiu- initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul de hotarare
Primarul: cred ca în şedinţa următoare vom aproba numele strazilor, în mare vom
pastra denumirea pe care o au , se va schimba numerotarea. Vom aproba şi apoi vom
da comandă de plăcuţe, ulterior va urma partea de soft. Este foarte bine gandita, cand
vei intra în sistem vei afla toate informaţiile despre opersoana, suntem în grafic dar
probabil se vor prelungi termenele.
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 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
modificarea HCL nr.21/14.03.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico
economici şi a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente investiţiei “Modernizare
dispensar medical sat Brătila” - initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu
Ciprian;
Primarul, Enea Nicu Ciprian prezintă proiectul de hotarare.

Primarul: în luna mai am depus mai multe proiecte pentru care trebuie sa depunem
documentatiile tehnice, iniţial am ştiut că termenul de depunere este pâna pe 30
octombrie, dar acest termen a fost prelungit. Reactualizăm indicatorii deoarece a scazut
vlaoarea proiectului pe partea de proiectare.
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 anumeProiect de hotarare privind
modificarea HCL nr. 22/14.03.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico
economici şi a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente investiţiei “Modernizare
dispensar medical sat Helegiu” - initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea
Nicu Ciprian
Primarul, 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.
Informare privind Ordinul Prefectului judeţului Bacău nr. 275/28.09.2017 şi
nr. 276/28.09.2017;
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon dă citire ordinului prefectului.
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului ( cereri,întrebări,
diverse).
Domnul consilier Măgdălina Ion:este o problema cu rigolele de la Drăgugeşti, în faţa
căminului , în partea stangă a drumului suntrămase spaţii, au fost personae care au
căzut cu căruţa acolo,.trebuie să se facă o comexiune.
Primarul: acolo va veni un podeţ, vizavi de cămin, mi se spune ca acolo se adună foarte
multă apă şi îi vine omului în casă, vom face o rigolă.Mai avem puţini bani ,dar
constructorul se mişcă foarte greu, anul acesta vroiam sa tăiem panblica, am primit o
notificare că până pe 9 noiembrie putem depune ultima cerere, nu înţeleg ce face de nu
lucrează.
Domnul consilier Măgdălina Ion: sistemul din dreapta din pantă se degradează, cauza
ar fi o rigolă de 3-4 metri, nu ar mai veni apa.
Primarul: ce m-a oprit a fost proiectul care l-am depus.
Domnul consilier Măgdălina Ion: doar rigola daca ar fi făcută.
Primarul: podeţul este mic, am sperat că vom face lucrarea şi este prins şi şanţul şi
betonul pe bucăţica aceea.
Domnul consilier Măgdălina Ion: este o investiţie mică dar cauzele sunt mai mari.
Primarul: o rigolă pe partea stângă.

Domnul consilier Măgdălina Ion: o rigolă deoarece iese apa pe asfalt.Apa la Drăgugeşti,
decât să dăm ahotic trei zile ar fi mai bines ă stabilim un program.
Primarul: programul este cel afişat, nu exista apă, am fost personal acolo şi am găsit în
rezervor 35 de cm de apă, oprită de joi seara,pompa nouă nu are ce să preia. La
Drăgugeşti pe centru ajunge, pe Tarş şi pe Vale nu ajunge. Am fost la captare, apa este
la jumătatea ţevii.
Domnul consilier Măgdălina Ion: nu puteţi să o captaţi de pe pârâu mai jos?
Primarul: nu pot să o captez deoarece nu am avize. Am vrut sa fac un foraj de mare
adâncime dar îmi este frică că pierd banii.
Domnul consilier Măgdălina Ion: să captăm apa de la 5 metri mai jos.
Primarul: nu pot să o captez.
Domnul consilier Măgdălina Ion: apa s-ar duce prin cădere.
Domnul consilier Stoica Nelu: este vorba de avize.
Primarul: eu nu am curajul să fac lucrarea fără avize, la izvoarele de suprafaţă apa
scade la un moment datşi semută, a fost afectată de secetă.Am fost la mănăstire, am
găsitun izvoraş, curge un firicel, nu a ice să aduci. mă apuc de lucrare în primăvară, din
nou va fi aceiaşi problemă,să discutăm la UCRAP să ne lipimla reţeaua
oneştiului.Pentru Drăgugeşti ar fi apă suficientă.
Domnul consilier Măgdălina Ion:o captare din pârâul Glodului.
Primarul: nu îmi dau voie cei de la APE.
Domnul consilier Stoica Nelu: de făcut un studio.
Primarul: singurul loc unde am obtinut avizul de la APE este la Deleni, cel ce face studio
num ă lasă deoarece nu obtin avize.Creste si numarul de consumatori, săptămâna
trecută am avut 9 branşamente.
Domnul consilier Măgdălina Ion: trebuie lucrat la sursa de apă.
Primarul: mergem împreună acolo, este cea mai mare problemă care o avem.
Domnul consilier Măgdălina Ion: pârâul Glodului nuîşi modifică debitul.
Primarul : nu pot acolo deoarece o noua statie de tratare costă. Săptămâna viitoare
mergem împreună pe toată lungimea, darn u poti să te apuci de lucrare fără avize.M-a
întrebat cineva daca nu le maid au apă fiindcă nu o plătesc, adevărul este că nu este
apă.
Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Coman Elena declara inchise
lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 31 octombrie 2017 ,drept pentru
care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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