
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
UAT COMUNA HELEGIU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 
Incheiat azi 16.01.2019, 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.24 din 10.01.2019. 
La sedinta ,nu  a absentat nici un consilier local , participă 15 consilieri 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 27 decembrie 2018. 
Se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei anterioare, procesul verbal a fost 
aprobat in unanimitate cu 15 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva. 
Pe ordinea de zi  sunt 7 puncte . 
Presedintele de sedinta, domnul consilier Magdălina Ion da citire ordinii de zi, si anume: 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 2018 pentru 
acoperirea temporară a golului de casă, în anul 2019,de către Serviciul de Salubrizare 
din subordinea Consiliului Local Helegiu – initiator primarul comunei Helegiu domnul 
Enea Nicu Ciprian ; 
2.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Helegiu și structurilor din subordinea Consiliului local Helegiu– initiator primarul 
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian ; 
3. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual 
din cadrul Serviciului Public de Salubrizare – initiator primarul comunei Helegiu domnul 
Enea Nicu Ciprian ; 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Documentul de poziție 
privind modul de implementare a Proiectului ” Sistem  integrat de management al 
deșeurilor solide în judetul Bacău– initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu 
Ciprian ; 
5. Proiect de hotarare pivind aprobarea ”Planului de acțiuni de interes local” ce vor fi 
desfășurate în cursul anului 2019 de către beneficiarii Legii 416/2001 cu modificările și 
completările ulterioare – initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian ; 
6. Proiect de hotarare pivind aprobare Programul acțiunilor privind gospodărirea 
întreținerea și curățenia localității care se va desfășura în anul 2019 la nivelul Comunei 
Helegiu în vederea bunei gospodăriri și înfrumusețări a localităților și prevenirii 
producerii de inundații– initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian ; 
7.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 15 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva. 
 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume Proiect de hotărâre privind aprobarea 
utilizării excedentului anului 2018 pentru acoperirea temporară a golului de casă, în anul 
2019,de către Serviciul de Salubrizare din subordinea Consiliului Local Helegiu – 
initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian. 
Primarul prezintă proiectul de hotarare. 
Primarul: aprobam utilizarea excedentului de anul trecut, pentru salariile personalului, 
folosim excedentul, 328 mii, bani care sunt în excedent pentru a lua salarii. 
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 astfel s-a adoptat Hotararea nr. 1 privind aprobarea 
utilizării excedentului anului 2018 pentru acoperirea temporară a golului de casă, 
în anul 2019,de către Serviciul de Salubrizare din subordinea Consiliului Local 
Helegiu, aprobată cu 15  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 
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu și structurilor din subordinea 
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:în anul 2017 si 2018 am aprobat 
coeficienții de salarizare care au ramas aceiași și pentru anul acesta, numai că se 
stabilește cu un nou salariu de bază. S-a păstrat salariul minim în plată. Același lucru și 
pentru personalul din cadrul Serviciului de Salubritate, s-au păstrat aceiași coeficienți, 
indemnizațiile consilierilor se mențin la 10% din indemnizația primarului. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: am avut discuții cu membrii comisiei din care fac parte 
și erau discuții că la viceprimar s-a folosit coeficientul 4, am înțeles ca prin lege este 
reglementat la primar 5 și la viceprimar 4. 
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: difera în funcție de numărul de 
locuitori, este 6 la primar  care au peste 7000 de locuitori. 
Doamna consilier Coman Elena: este prevazut în lege? 
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: da vedeți în anexa 9 punctul c. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: noi am discutat în comisie, banii pentru salarii se aloca 
din bugetul pentru investiții . La Sanduleni fiind un numar mai mic de angajați rămân 
mai mulți bani de investiții , o altă primărie la Livezi sunt 30 de salariați. 
Primarul : la Sănduleni este o comuna cu un coeficient mai mic. Anul trecut nu am 
folosit din banii de investiții nu au fost rectificări pe salarii. Am informații că și anul 
acesta vor fi bani  pentru salarii și pentru investiții, excedentul nu l-am folosit. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: cineva propunea ca la calcul salariul administratorului 
public sa se folosească coeficientul 2 sau 3. 
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon:salariul administratorului public 
este între secretar și viceprimar, iar indemnizația acestuia o stabilește primarul. Ele sunt 
expres stabilite de lege. 



Doamna consilier Stanciu Elena: sa aiba cât secretarul. 
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: legea spune ca salariul 
administratorului se stabilește de către primar, între indemnizația viceprimarului și 
salariul secretarului. Primarul l-a bagat în ședință de consiliu, dar putea să-l stabilească 
prin dispoziție, ele au fost supuse aprobarii pentru transparență. 
Primarul: o să țin cont de sfatul dumneavoastră. 
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 abțineri din partea doamnei consilier Coman Elena și domnului 
consilier Tudor Marinel, astfel s-a adoptat Hotararea nr. 2 privind stabilirea salariilor 
de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Helegiu și structurilor din subordinea 
Consiliului local Helegiu ,aprobată cu 13  voturi „pentru” ,  2  abtineri  , nici un vot 
împotriva. 
 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind stabilirea 
salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de 
Salubrizare – initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian ; 
Primarul prezintă proiectul de hotarare. 
Primarul: sunt cei care muncesc cel mai mult. 
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 astfel s-a adoptat Hotararea nr. 3 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de 
Salubrizare, aprobată cu 15  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 
Actului adițional nr. 3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a 
Proiectului ” Sistem  integrat de management al deșeurilor solide în judetul Bacău– 
initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian. 
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul de hotarare. 
Primarul: m-am uitat pe documentație , Legea interzice subvenționarea serviciilor, în 
situatia în care suntem astăzi mi-ar conveni sa subvenționez Serviciul de Salubritate, 
oamenii de acolo îi folosim pentru orice, la Helegiu nu avem oameni la ajutor social, ar fi 
bine sa avem 10-20 de oameni la muncă, avem 2 la Drăgugești, 1 la Brătila și 2 la 
Helegiu.Mi-ar conveni sa dăm o subvenție la serviciul de salubritate, trebuie să le 
plătesc salariile, întreținerea la mașină, plata la Eco Sud, speram ca anul acesta să nu 
se strice mașina. 
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 astfel s-a adoptat Hotararea nr. 4  privind aprobarea Actului 
adițional nr. 3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a 
Proiectului ” Sistem  integrat de management al deșeurilor solide în judetul 
Bacău, aprobată cu 15  voturi „pentru” ,  nici o abtineri  , nici un vot împotriva. 
 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare pivind aprobarea 
”Planului de acțiuni de interes local” ce vor fi desfășurate în cursul anului 2019 de către 
beneficiarii Legii 416/2001 cu modificările și completările ulterioare – initiator primarul 
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian. 
Primarul prezintă proiectul de hotarare. 
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: sunt 30 de cazuri, 6 persoane sunt 
singure, 14 sunt exceptate de la munca deoarece au probleme medicale. 
Primarul: ar fi mai greu sa am 300-400 de personae cu ajutor social șisa nu poti să ii 
scoti la muncă. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: fata aia a lui Cucu are probleme și stau fără curent 
electric. 
Primarul: amținut cot de cei care au nevoie pentru asigurările sociale de sănătate, 
personae bolnave și în vârstă, banii sunt puțini.Azi am avut 3 cazuri: noegoiță la Brătila, 
la Drăgugești pentru frații Anghel. 
Doamna consilier Stanciu Elena: Parpa Adrian este bolnav , este un baiat bun de 
muncă. 
Primarul: sa vina la noi să depună cerere. Cei care sunt buni de muncă să meargă la 
muncă. 
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 astfel s-a adoptat Hotararea nr. 5  privind aprobarea 
”Planului de acțiuni de interes local” ce vor fi desfășurate în cursul anului 2019 
de către beneficiarii Legii 416/2001 cu modificările și completările ulterioare, 
aprobată cu 15  voturi „pentru” ,  nici o abtineri  , nici un vot împotriva. 
 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare pivind aprobare 
Programul acțiunilor privind gospodărirea întreținerea și curățenia localității care se va 
desfășura în anul 2019 la nivelul Comunei Helegiu în vederea bunei gospodăriri și 
înfrumusețări a localităților și prevenirii producerii de inundații– initiator primarul 
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian . 
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul de hotărâre. 
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 astfel s-a adoptat Hotararea nr. 6  privind aprobare 
Programul acțiunilor privind gospodărirea întreținerea și curățenia localității care 
se va desfășura în anul 2019 la nivelul Comunei Helegiu în vederea bunei 



gospodăriri și înfrumusețări a localităților și prevenirii producerii de inundații, 
aprobată cu 15  voturi „pentru” ,  nici o abtineri  , nici un vot împotriva. 
 
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri,întrebări,diverse). 
Primarul: săptamâna viitoare lucrez la lista de investiții, investiții pe care le avem în 
derulare. Dacă dumneavoastră aveți o idee vă aștept la birou,domnul Oprea amluat în 
considerare o baza de sport la Brătila.Sunt deschis la discuții , poate avem bani. 
Doamna consilier Stanciu Elena: la buget să luați în calcul și Brătila.  
Primarul: Brătola a fost cea mai luata în clacul, voi avea în vedere asfaltul dar valoarea 
este foarte mare,am o estimare cu asfaltarea podului și o pomblare se ridică la 4 
miliarde jumatate. 
Domnul consilier Zărnescu Vasile: cums-a făcut recepția ? 
Primarul: la poduri nu a fost prins asfalt, ele au fost facute pe Ordonanța 7 și nu a fost 
prevăzut asfalt. 
Domnul  consilier Zărnescu Vasile: panta la Brătila? 
Primarul: nu e terminata . 
Domnul  consilier Zărnescu Vasile:panta de înclinare catre șanț e prea mare. 
Domnul consilier Oprea Sorin:e înclinația  mare , daca îngheață te duci în șanț. 
Doamna consilier Macovei Mihaela: apa la Deleni? 
Primarul: e cea mai gravă problemă, nu am soluții, daca se încălzește se lipește un 
rezervor, nu am alta soluție.Voi face doua foraje în zona bazinului, sa ma duc la 70-80 
de metri, la mare adancime dau de altceva, la Borghezești este apă sulfuroasă. O sa 
încercam, nu am altă soluție, doat cu o magistrală de la Valea Uzului. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: un minibaraj la pârâul Drăgugești ar rezolva problema 
apei. 
Domnul consilier Stoica Nelu: să captăm la Drăgugești. 
Domnul  consilier Zărnescu Vasile: și în Drăgugești 60% din populație au apă. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: sunt și în Drăgugești zone în care nu au apă. 
Domnul consilier Pîrjol Cătălin: la Deleni sunt 3 persoane cu handicap nu este nici un 
bec de iluminat public. 
Domnul consilier Vîrlan Ion: este la Brătila un vagon la Mocanu, se trece greu cu 
autobuzul. 
Primarul:îl sun, sa vedem daca e plecat. 
Domnul  consilier Zărnescu Vasile: pentru baieții de la politie, ar trebui să le dati diurna. 
Primarul: din ianuarie toti bugetarii beneficiază de indemnizatii de hrana. 
Nemaifiind alte interventii, domnul  presedinte de sedinta Măgdălina Ion declara inchise 
lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 16 ianuarie 2019 ,drept pentru 
care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

Presedinte de sedinta 
Măgdălina Ion 

 
                                                                                                                Secretar comuna  

                                                                                   Spiridon Mariana 
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 Cons.jr. Guramba Carmen 



 


