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PROCES VERBAL 
Incheiat azi 24.05.2018, 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.120/18.05.2018. 
La sedinta ,  a absentat un consilier local , şi anume domnul consilier Prentu 
Ştefan ,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 26 aprilie 2018. 
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  puncte . 
Domnul primar da citire ordinii de zi, si anume: 
1.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă- iniţiator primarul 
comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian; 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea la plată a sumei de 3291 lei 
reprezentand contravaloare cheltuieli transport personal didactic şi auxiliar 
aferenta lunii aprilie 2018 - iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu 
Ciprian; 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe 
trimestrul I - 2018 - iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian; 
4.Proiect de hotarare privind aprobarea  Regulamentului privind stabilirea 
numărului utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calcularii taxei 
speciale de salubrizare- iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu 
Ciprian; 
5.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 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 
alegerea preşedintelui de şedinţă- iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul 
Enea Nicu Ciprian. 
Se fac propuneri pentru presedinte de şedinţă, domnul consilier Tudor Marinel îl 
propune pe domnul consilier Stoica Nelu. 
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 
aprobarea la plată a sumei de 3291 lei reprezentand contravaloare cheltuieli 
transport personal didactic şi auxiliar aferenta lunii aprilie 2018 - iniţiator 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 cu doua 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 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind 
aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul I - 2018 - iniţiator primarul 
comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian 
Domnul contabil Blăniţă Valentin,  prezintă proiectul de hotarare. 
Domnul consilier Măgdălina Ion : este bine ca avem bani. 
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  Regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor Serviciului 
Public de Salubrizare în vederea calcularii taxei speciale de salubrizare- iniţiator 
primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian; 
Domnul primar prezintă proiectul de hotarare. 



Primarul: vreau sa discutam despre acest proiect şi să va expun lucrurile, să 
tragem concluziile. Am avut o întâlnire la ADIS, lucrurile se îngroaşă.Începand cu 
2 iunie nu mai avem licenţă de transport şi nu cred ca o mai putem obţine.Pentru 
un primar cu o comuna mică înfiinţarea unei societăţi ar însemna să ne ducem în 
capdeoarece ar trebui sa avem minim 5-6 angajaţi. Nu putem să delegăm 
atribuţiile personaluluidin primarie. Sa spunem ca poate ne primesc în 
continuare. cei de la ADIS se supăraseră că nu vin cu o soluţie. Eu vreau să fiu 
lăsat să îmi fac treaba, acum noi avem o comuna curată. Eu ar trebui să număr 
fiecare casă şi fiecare persoana. Noi am aprobat proiectele ADIS-ului , eram 
mulţumiţi că vin banii, dar noi ar trebui să încasămşi săplătim către ADIS.Acum 
ne trimit un regulament, am întrebat cât este acea taxă şi nu au ştiu să-mi 
răspundă.Au luat în calcul acea taxă, dar este interzis prin lege sa pui o noua 
taxă. Am raportat 1050 de persoane care au contract de salubritate şi îmi spun 
ca mint, dar sunt foarte mulţi la care nu ajung.Eu i-am invitat să mergem în 
teren.În mediul urban este altceva , coboara gunoiul cu punga la ghena. Îmi spun 
ca noi producem gunoi pentru 5800 de persoane, dar cantitatea de gunoi este 
mai mare la ţară. În aceiaşi situaţie este şi primarul de la Slănic Moldova, spunea 
că produce mai mult gunoi deoarece arunca şi turiştii care vin şi vizitează 
staţiunea.Spun sa strangem declaratii de impunere, ar trebui colegii noştri sa 
merga din casa în casă. La noi în comuna migraţia este înfloritoare , nu avem o 
evidenţă clară a celor care pleacă şi când vin.  
Domnul consilier Măgdălina Ion: este clar, nu o să fie rezolvată problema ,trebuie 
sa vina cu o soluţie fiabilă. Trebuie facută o situaţie reală. 
Primarul: toate primariile sunt în aceiaşi situaţie. Nu iese calculul. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: sunt foarte mulţi plecaţi. 
Primarul: situaţia este clara, s-a vazut şi la alegerile din 2016.Am avut mai multe 
întrebari la care nu am primit raspuns. Au promis ca pe 6 iulie se va deschide 
statia de transfer de la Oneşti , dar au crescut foarte mult preţul pe tonă, daca 
ducem 5000 de tone este foarte mult. Aceşti bani sa-i viram prin factura la ADIS. 
Nu ştiu ce vom face fara licenţă ANRSC. Nu putem înfiinta o societate deoarece 
asta facem  noi astăzi fără să plătim. 
Doamna consilier Stanciu Elena : nu sunt doar câţiva bănuţi. 
Primarul: un contabil nu vine doar pentru 2500 de lei. Nu ştiu cum să fac, ar 
trebui să avem 2 maşini, am gasit la primăria de la Sănduleni dar spun că este 
cu volan pe dreapta. Am rămas singura comună din judeţ, nu ne poate lua nici 
Romprestul , cred ca va fi un compromis. 
Domnul consilier Zărnescu Vasile: este unul de la Oneşti care strange gunoiul. 
Primarul: nu au voie, nu exista altă firma autorizată.Noi plătim fondul de mediu. 
Sunt de acord să le dau bani, să vină să încaseze, să strângă.Şi cei de la 
Bârsăneşti au avut probleme în decembrie când nu au venit să le ia gunoiul, cei 
care au plătit puneau presiune. 
Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma 
prezentata şi se respinge în forma prezentată cu o abtinere din partea domnului 
consilier Măgdălina Ion.  . 
Proiectul de hotarare a fost respins cu 0 voturi „pentru” ,  o abtinere  ,13 voturi 
împotriva. 



 
5.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului 
(cererri,întrebări,diverse). 
 
Domnul consilier Bodea Constantin: cu ajutorul celor de la ajutor social ar trebui 
sa dam cu ierbicid. 
Primarul: da, am luat astăzi şi vom da cu ierbicid. Vineri pe 1 şi sâmbătă vom 
avea acel eveniment, mi-ar plăcea să fiţi alături de noi. Vineri la ra 17 la Brătila, 
vine şi domnul general Apostu, este o persoana care s-a implicat foarte 
mult.Vineri la ora 17 vom viziona un film documentar apoi vor urma discuţii . Vor  
fi invitate aproximativ 60 de persoane, consilieri, profesori, intelectuali, iar pe 2 
iunie începând cu ora 10 , la biserică va avea loc sfinţirea monumentului, apoi va 
fi semnarea protoculului de înfrăţire la şcoală. Va ajunge Înaltpreasfinţitul , 
doamna prefect, reprezentanţii consiliului judeţean, garnizoana , va avea loc o 
defilare. Mai uităm de problemele zilnice. 
Domnul consilier Pîrjol Cătălin: pe drumuri ar trebui intervenit. 
Primarul: voi încerca cu un buldozer. La Deleni sunt supărat pe drumul şesului, 
am fost acolo şi pe stanga şi pe dreapta este plin de gunoi. Nu găsim oameni 
buni treabă pentru ajutor social. 
Domnul consilier Măgdălina Ion : oameni buni dar şi cu poftă muncă. 
Doamna consilier Stanciu Elena: domnull primar vreau să vă felicit pentru 
pasarela de la Drăgugeşti, este foarte bine. 
Primarul: aş mai face una. Este  foarte bine pentru copii şi bătrâni. 
 
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Stoica Nelu declara 
inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 24 mai 2018 
,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 
 Presedinte de sedinta                                                                 Secretar comuna  
      Stoica Nelu                                                                            Spiridon Mariana 
 

Întocmit, 
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