ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 21.12.2017, 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. 474 din
15.12.2017.
La sedinta a absentat un consilier local, domnul consilier Andrei Nicolae, participă 14
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 28.11.2017.
Se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei anterioare, procesul verbal a fost aprobat
in unanimitate cu 14 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotarare .
Presedintele de sedinta, domnul consilier Oprea Sorin, da citire ordinii de zi, si anume:
1.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu şi
structurilor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Helegiu- initiator primarul
comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;
2. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018- initiator
primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea decontarea sumei de 4379 lei reprezentand
contravaloare cheltuieli transport personalului didactic auxiliar al Şcolii Gimnaziale Helegiu
pentru luna noiembrie 2017- initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;
5.Proiect de hotarare privind aprobarea unităţilor de învăţământ care vor funcţiona în comuna
Helegiu în anul şcolar 2017-2018- initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu
Ciprian;
6. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri,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 14 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu şi structurilor fără personalitate
juridică din subordinea Consiliului Local 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 14 voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un vot
împotriva.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018- initiator primarul comunei Helegiu, domnul
Enea Nicu Ciprian
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Domnul contabil sef Blăniţă Valentin:am mers pe acelasi coantumuri la taxe şi impozite ca si
anul trecut.
Doamna consilier Stanciu Elena :foarte bine ca au rămas la fel.
Viceprimarul: am pierdut ceva bani.
Primarul: am înscris anul acesta 280 de masini, pâna acum încasam 60 de lei taxă de
înmatriculare.
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 14 voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un vot
împotriva.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017- initiator primarul comunei Helegiu,
domnul Enea Nicu Ciprian;
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: am primit de la Consiliul Judeţean 7000lei, suma de bani a fost împărţită în mod
egal, este foarte puţin.
Domnul contabil sef Blăniţă Valentin: mai sunt 25000 la învăţământ.
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 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
decontarea sumei de 4379 lei reprezentand contravaloare cheltuieli transport
personalului didactic auxiliar al Şcolii Gimnaziale Helegiu pentru luna noiembrie 2017initiator 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 cu 2 abtineri din partea domnului consilier Măgdălina Ion şi a doamnei consilier
Macovei Mihaela .
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” , 2 abtineri , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea
unităţilor de învăţământ care vor funcţiona în comuna Helegiu în anul şcolar 2017-2018initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: vom avea şi în anul şcolar viitor aceiasi stuctură şcolară, ca dascal mi-aş dori ca pe
viitor să rămâna la fel.Pe viitor cred ca va avea loc unirea şcolilor, deoarece în clasele cu copii
puţini nu există concurenţă.Consumăm numai pe încălzirea şcolilor un milliard, cu sufletul sunt
alături de ei, anul acesta au efecitvele pentru ca în anul scolar 2018-2019 să funcţioneze la fel.
Domnul consilier Stoica Nelu: ar trebui să stimulăm natalitatea.
Primarul: populatia a scăzut cu 500 de locuitori.
Doamna consilier Bulăiasa Elena: în 6 ani s-au născut 49 de copii.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: să dăm şcoala de la Brătila să devină casa parohială.
Primarul: la Oneşti sunt 32 de copii în clasă.
Doamna consilier Macovei Mihaela: la Brătila copii se duc la Oneşti, şi de la Deleni vor merge
jumătate la Oneşti.
Primarul: vom vedea ce va mai fi, deocamdata pentru anul şcolar 2018-2019 va ramane 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 14 voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un vot
împotriva.
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri,întrebări, diverse).
Doamna consilier Stanciu Elena : şcoala de la Mocani , să depunem un proiect pentru casa
praznicală sau cameră mortuară.
Primarul: solicitarea trebuie să vină din partea parohiei . Trebuie să aibă puterea de a o
întreţine.
Domnul consilier Stoica Nelu :nu ştiu dacă se mai poate face ceva.
Primarul:din 2005 nu au mai fost cursuri.
Viceprimarul: trebuie facut proiect de jos până sus.
Domnul consilier Măgdălina Ion : să vedem daca fundaţia rezistă.
Viceprimarul : să facă părintele un proiect.
Primarul: la grădiniţa de la Deleni, o parte a solicitat-o părintele să facă o cameră culturală. La
Bratila , la centru, am gasit o fata care merge şi deschide acolo, aeriseşte, se ocupă de
curatenie.
Domnul consilier Stoica Nelu:nu sunt de acord cu ajutorul de la bugetul local.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: daca preotul vrea să ia şcoala să o dăm.
Domnul consilier Măgdălina Ion: măcar să o întreţină.

Primarul: la Drăgugeşti am avut o discutie cu părintele, face demersuri şi îl vom sprijini, întâi să
facă o casă praznicală, oamenii sunt săritori, eu l-am găsit cu mâinile în beton.
Domnul consilier Măgdălina Ion: este un lucru foarte bun să nu mai fie morţi în casă, copii sunt
plecati, este un lucru bun în viitor.
Primarul: suntem deschisi.
Domnul consilier Măgdălina Ion: vă multumesc pentru demararea lucrurilor la şcoala
Drăgugeşti, nu cred ca iniţial s-a ţinut cont de numărul de copii, aici sunt 185 de copii.S-a făcut
un demers. Să ne constituim într-o comisie, sunt nişte probleme care trebuiesc rezolvate, este
necesară o alee spre uşa de intrare, toaleta este insuficientă, legat de încălzire sunt duoă
centrale de 35 kw,nu cred că se raportează la spatiu , să facem tencuială şi izolaţie, trebuiesc
nişte reparaţii la gardul de plasă, scară. Să ţinem cont la bugetul pe 2018.
Primarul: cei mai multi copii sunt la Drăgugeşti, avem aici adresa de la Şcoală.Vizavi de
căldură este o problemă şi cu fochiştii.Eu am fost la şcoală când s-a montat centrala. La
Deleni nu sunt probleme şi este aceiaşi centrală, la Drăgugesti sunt în plus 2 camere. Nu ştiu,
vom vedea ce vom putea face, să vedem ce bani vor fi, şcoala a avut ceva bani de investiţii,
cred că este o problemă de comunicare.În ianuarie vom creiona împreună bugetul, să luăm în
calcul tot, am emotii, banii pe şcoală vin în funcţie de numărul de elevi. La Helegiu nu avem
grup sanitar, la anul trebuie să extindem grupul sanitar de la Helegiu , eu mă voi zbate sa
ramana la fiecare şcoală clasele 1-4, vom îcerca eventual sa aducem la Helegiu clasele 5-8.
Domnul consilier Măgdălina Ion: este păcat, era un mit ca decât să aducem copii la Helegiu
mai bine îi ducem la Deleni.Acolo au fost copii cu rezultate mai bune. Ne-am dus copii în oraş
dar să ne străduim să aducem cadre didactice mai bune.Rupem copii din satul natal şi îi
ducem la Oneşti, sunt copii în clasa a 4 a care abia îsi scriu numele.De lucrul acesta nu este
vinovat copilul.
Primarul: m-am zbătut să păstrăm şcolile, ca şi profesor înteleg, dar cred ca vor pleca
profesorii cu har şi vor rămâne ceilalti. Sunt şi cadre didactice din cauza cărora copii pleacă.
Părinţii nu îsi mai educă copii, sunt mai slabi la învăţătură, şi nu îi mai pot stăpâni.
Domnul consilier Stoica Nelu: s-a degradat scara valorică. Când intra un cadru didactic în
şcoală copii nu mai mişcau.
Primarul: respectful scade, asta nu o decidem noi. vreau să vă urez sărbători fericite, să fiţi
voioşi, la anul cred ca va fi un an greu.
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Oprea Sorin declara inchise lucrarile
sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 21 decembrie 2017 ,drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.
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