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 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.103 din 20.04.2018. 
La sedinta nu  a absentat niciun consilier local ,participă 15 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 12 aprilie 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 4  puncte . 
Presedintele de sedinta, domnul consilier Tudor Marinel, da citire ordinii de zi, si anume: 
1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2018- iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian; 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea la plată a sumei de 4751 lei reprezentand 
contravaloare cheltuieli transport personal didactic şi auxiliar aferenta lunii martie 2018 - 
iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian; 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei Consiliului Local al comunei  
Helegiu la finanţarea activităţii de protecţie de tip rezidenţial a persoanei cu handicap 
pentru anul 2018- iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian; 
4.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 15 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva. 
Primarul: sa dăm cuvantul întai domnului Popescu Constantin. 
Domnul Popescu Constantin: aceiaşi problema , am cumpărat o casa în 1997,în 2013 a 
apărut un titlu de proprietate peste mine de modificare, eu nu mai sunt titular . 
Primarul: dumneavoastra aveţi un contract de vanzare cumpărare pe o suprafaţă de 
900 mp , aveti rol la primarie deschis. 
Domnul Popescu Constantin: cum a ajuns acest titlu de proprietate peste mine?   
Primarul: ati fost în instanţă , ati pierdut, noi nu suntem mai presus de lege  



Domnul Popescu Constantin: pe data de 17 mai am termen la Bacau, pe data de 2 iunie 
2018 , am sa chem familia Enea în instanţă.  
Primarul:nu ştiu daca pentru aceiaşi problema. 
Domnul Popescu Constantin:pentru aceiaşi problema. 
Primarul: aveti o decizie definitiva, cu executare, va opreşte din pensie. 
Domnul Popescu Constantin: din pensie, corect . E ceva care doare tare aici, acolo este 
un teren netrebnic sau toloaca. La mine scrie destul de clar , 990 mp , cat a fost de la 
Iliescu, dat atunci imediat , în 90, în 91 s-a făcut acel titlu de proprietate care l-a făcut 
Enea Ileana, şi la mine scrie destul de curat, drum. . 
Primarul: aşa era în 91. 
Domnul Popescu Constantin: şi acum în 97 nu e la fel? Cand l-am cumpărat eu nu mai 
are valoare? 
Primarul:are valoare,fiecare proprietar şi-a luat terenul, restul terenului a fost la 
dispozitia Comisiei . 
Domnul Popescu Constantin: în 2017 am venit cu o a doua parcela, care este 
problema? 
Primarul : cu aceiasi probvlema veniti la fiecare şedinţă de consiliu. 
Domnul Popescu Constantin:  eu vreau scris şi parafat,unde locuiesc eu , care sunt 
vecinii.  
Primarul: cu vecinii care îi aveţi acolo. Aveţi mai mult decât ati cumpărat, tot 
dumneavoastra sunteţi nedreptăţit?Aţi cumpărat 1800 mp , aveţi acte pe 900 mp pătraţi 
şi stăpâniţii 2500 mp. 
Domnul Popescu Constantin: scrie clar, drum. 
Primarul: lasati asta domnule, va interesează ce are altul în curtea lui. Daca matale ai 
cumpărat 900 mp. 
Domnul Popescu Constantin:cum a apărut acum  acel titlu de proprietate? 
Primarul:nu ştiu. 
Domnul Popescu Constantin: ati fost vicepreşedinte al acelei comisii. 
Primarul: nu ştiu, dati în judecată, ne judecati, cu cei care sunt vinovati. 
Domnul Popescu Constantin:o să merg şi în penal. 
Primarul: mergeti unde vreti, penal, DNA, DICOT, nu avem nicio problema. Eu nu am 
nicio problema,nici o grija vizavi de primaria Helegiu. 
Domnul Popescu Constantin: nu ati semnat? 
Primarul: ba da, am semnat o modificare de titlu., conform legii, fiecare om are acolo 
1800 mp, s-au completat cu 900 metri. 
Domnul Popescu Constantin: mai exista cetateni din comuna Helegiu care au  doua 
proprietati diferite? 
Primarul: nu o luati de la capăt cu aceiasi discuţie. 
Domnul Popescu Constantin: nu o iau de la capăt. Pe mine ma interesează ceva: îmi 
dati sau nu, scris, acolo unde locuiesc. 
Primarul: nu,  domnule , nu va dau nimic. 
Domnul Popescu Constantin: aşa. 
Primarul: îmi cereţi mereu acelaşi lucru, noi suntem proşti aici.  
Domnul Popescu Constantin: nici nu mai discutam, mergem în instanţă, frumos, ne 
distram acolo. 
Primarul: daca dumneavoastra credeti ca în instanţă este distracţie vă înşelaţi. 



Domnul Popescu Constantin:bun. Sănătate! 
Primarul: Doamne ajută! La fiecare şedinţă aceiasi problema, a cumpărat 1800 mp, are 
acte pe 900 mp, stapâneşte 2500 mp, ocupă unui om abuziv terenul , omul respectiv a 
caştigat procesul în decembrie , îi opreşte în fiecare lună din pensie  cheltuieli de 
judecată , şi astazi el are oile, caprele, vacile pe terenul omului. Nu se poate aşa ceva. 
Au venit cu jandarmii şi cu poliţie, cu executor şi nu a putut sa îl scoată din teren. Are 
bani de cheltuit. . 
 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018- iniţiator primarul comunei Helegiu, 
domnul Enea Nicu Ciprian. 
Domnul contabil şef Blăniţă Valentin prezintă proiectul de hotarare. 
Primarul: este vorba de cele doua proiecte , pe PNDR , modernizarea dispensarelor 
Helegiu şi Brătila.La următoarea şedinţă vom rectifica şi sumele pentru cămin. 
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 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 aprobarea la 
plată a sumei de 4751 lei reprezentand contravaloare cheltuieli transport personal 
didactic şi auxiliar aferenta lunii martie 2018 - iniţiator 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 trei abţineri din partea domnului consilier Măgdălina Ion,  a doamnei 
consilier Macovei Mihaela şi a domnului consilier prenţu Ştefan . 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” ,  3 abtineri  , nici un vot 
împotriva. 
 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea 
contributiei Consiliului Local al comunei  Helegiu la finanţarea activităţii de protecţie de 
tip rezidenţial a persoanei cu handicap pentru anul 2018- iniţiator primarul comunei 
Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian; 
Primarul prezintă proiectul de hotarare.  
Domnul consilier Măgdălina Ion: bine ca sunt doar atâţia. 
Primarul: sunt mai mulţi , dar doar atâtia  au ajuns  instituţionalizaţi. 
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 trei abţineri din partea domnului consilier Măgdălina Ion,  a doamnei 
consilier Macovei Mihaela şi a domnului consilier prenţu Ştefan . 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” ,  3 abtineri  , nici un vot 
împotriva. 
 
4.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cererri,întrebări,diverse) 
 
Domnul consilier Tudor Marinel: să facem un plan de sancţiuni pentru cei care folosesc 
apa şi  udă.  
Primarul: vroiam să vin cu un apel către dumneavoastră. Vom avea necazuri cu apa 
deoarece debitul scade . Am vorbit cu omul pe care îl avem pe Deleni, până  ieri am 
avut 75 , 80 demetri cub de apă, înseamna 75  de butoaie de 1 tona. Nu vor să 
înţeleagă, voi face o debranşare în masă. Pe Drăgugeşti s-a reglementat treaba, au 
apometre. La Deleni nu au fost branşamente, nu ascultă, nu înţeleg, i-am gasit cu 
apometre pe geam. Astăzi m-au sunat că udă fasolea cu furtunul. Debranşarea 
înseamnă bani în plus, cheltuieli în plus, trebuie să am poliţia lângă mine, nici nu ştiu 
cum să fac.Sancţiunea înseamnă debranşare. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: stabiliti furtul împreuna cu poliţia şi daţi-le un 
avertisment. 
Primarul: am găsit la Deleni instalatie care duce apa în fântână, acolo avea apometre, 
el se gândea că o depozitează. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: daca tolerati un caz de acest fel , greşiţi.Este o prostie 
să pui apa în fântână. 
Primarul: familiile tinere s-au mobilizat. Avem apă 8 luni, iar acum nu este. Reteaua de 
apă este gândită pentru uz casnic, nu să ude rosiile. Ei uda rosile care în august se 
manează şi le pierd. 
Domnul consilier Stoica Nelu: trebuie să ducem o campanie de conştientizare, cu o 
familie nu poţi face foarte mult. 
Primarul: voi face debranşări la cateva familii.Cei care au cele mai mari debite au şi cele 
mai mari prostii. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: luăm o hotarare de consiliu, cand se mai întâmplă o 
chestie de genul astai să debranşăm.  
Primarul: m-am gandit şi sunt cheltuieli în plus. 
Domnul consilier Tudor Marinel . trebuiesc aplicate niste sancţiuni familiilor care au 
aspersoarele deschise. 
Primarul: în capătul satului , în partea de sus nu ajunge. la Helegiu este şi mai mare 
problema, sursa este preluată dela CAP. Sursa de apă nu o putem controla, toata apa 
trece prin spate pe proprietăţile oamenilor, nu poţi intra şi nu au apometre. Apa este mai 
multa aici decat la Drăgugeşti. Aici avem proiect. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: să ne gândim la soluţii. 
Doamna consilier Stanciu Elena: problema cu drumul din Ciorte de Sus.Nu potsa urc la 
vie ca oamenii san u ma întrebe cand se face drumul. 
Primarul: drumul se va asfalta anul acesta până la Ardeleanu, lucrăm la proiect, am 
făcut intabulare. Este vorba de primul drum se modernizează prin betonare, îl vom face 
noi în maxim de1 lună şi jumătate. Avem nevoie de avize.Vom face aceste lucrări pe 



banii noştri.În cel mai rau caz vom lasa 2-3 metri la şosea nefacut.Avem niste banuti 
pentru proiectele mici. Pentru aleea pietonală avem avize de peste tot, mai lipseşte 
avizul de la drumurile naţionale, documentaţia care trebuie depusă este mai stufoasă 
decât proiectul, avem intabulat 1,2 metri de la gard spre drum, este exact ce ne trebuie 
dar se suprapune cu reteaua de apă .Ne vor da aviz. Cu ADIS-ul avem adrese în 
fiecare zi, nu avem licenţă şi ar trebui să facem un serviciu .Legea ne obliga sa avem 
licenţă ANRSC. Pe langa cei 4 angajati ar trebui să mai angajez un administrator şi un 
contabil.Ppentru mine este o cheltuială în plus, un serviciu nu pot să îl fac, la bugetul 
nostru nu putem sa-l facem.  Şi Helegiul va intra la Romprest, că nu are cum altfel. Sa 
vina sa-l ia , da rnu a fost licitat şi Helegiul şi nu pot sa-l ia fara licitatie. Nu ştiu ce fac cu 
4 oameni, ieri am cărat 2 maşini de gunoi din Brătila, lumea scoate la drum. Am avut 
control de la mediu, zonele în care se mai arunca gunoi a dispărut, în afara comunei 
este goraznic, la Fabrica este dezastru.La Deleni era gunoi în spatele şcoli, în râpă. Am 
gasit un moş şi a zis ca ce nu am treaba? 
Viceprimarul: au dat foc în centru , la statia  de autobuz.. Ce le-a facut statia? 
Primarul: am zis ca nu fac statia până nu uit de ea. 
Domnul consilier Pîrjol Cătălin: pe drumul şesului este jale. 
Doamna consilier Stanciu Elena: care este programul la Centrul de la Brătila.Toţi tinerii 
îmi lasă mesaje, îmi scriu. Centru trebuie sa fie deschis , copii zic că trebuie să mearga 
să strige pentru chei. 
Viceprimarul: pai daca este de la 8-12. 
Doamna consilier Coman Elena: păi ce este în fiecare zi de la 8 la 12? 
Viceprimarul. programul este afişat. 
Primarul :Bine ca mi-ati adus la cunoştintă, eu nu ştiu acest lucru,  voi verifica daca este 
respectat programul. 
Viceprimarul: programul este afişat pe uşă. 
Primarul: programul trebuie sa-l respecte. 
Doamna consilier Stanciu Elena: am messenger-ul plin ca nu este deschis., sa ne 
organizam. 
Domnul consilier Zărnescu Vasile: să fie deschis sâmbăta şi duminica 
Doamna consilier Stanciu Elena: tractorul de la Brătila de la CAP-ul vechi, nu putem să-
l vindem? 
Primarul : nu putem să-l vindem, trebuie casat, fie către o institutie care are nevoie sau 
catre o firma de fier vechi care sa ne dea o factura şi sa-l scadem din gestiune.Asa 
luam noi un logan vechi de la mediu.Este un tractor care de cand sunt eu la primarie, de 
10 ani nu a fost pornit. 
Domnul consilier Stoica Nelu: la Bratila , este cineva care se ocupă de parc? S-a rupt 
un leagan  de acolo. Nu se poate amenaja acolo, în spate, un  teren de fotbal ? 
Primarul: bine că aţi zis. Aş vrea să facem un teren de fotbal la Centru de recreere, dar 
ceva micuţ.Nu avem bani. Fata de la Centru ţine locul de acolo curat, pomii sunt taiati , 
curatati. 
Doamna consilier Coman Elena: problema este ca nu ştim exact programul. 
Primarul: chestia cu programul o voi discuta şi va promiut case va respecta. 
Domnul consilier Stoica Nelu: să începem un program de selectare a gunoiului. 



Primarul: avem un program dar nu la nivel macro, deoarece nu avem cum şi unde sa- l 
depozitam , nu  am cum sa-l fac. Ieri am dat 900 kg de hartie, plasticul la Mercur 
Trans.Vom ajunge aici şi vom face colectare selectiva când se va deschide celula 2. 
Domnul consilier Stoica Nelu: vine Romprest, dacă facem o platformă pe care să poată 
să vină.Poate putem sa-l adunam, este o platfforma online unde putem sa-l vindem .La 
noi în tara se importa gunoi. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: pentru gunoi propun să punem nişte containere 
selective.În momentul când ai adus o containerul să montăm şi o cameră. 
Primarul: toate acestea înseamnă bani.La Buhuşi este un operator care îl srânge, are 
maşini care îl presează şi  îl vinde la Bicaz. Am vrut sa-l ducem şi noi darn u am putut. 
Am discutat cu un turc, tatăl său are o fabrică care îl procesează, iar o parte îl ardea în 
subsol. 
Domnul Stoica Nelu: acestea se pot strange. 
Domnul consilier Tudor Marinel: cât nu vine de la nivel înalt. 
Primarul: îţi trebuiesc oameni. 
Domnul consilier Vîrlan Ion: la biserică , la Helegiu, în zi de sărbătoare se parchează 
maşini şi pe o parte şi pe alta şi se circulă greu. 
Primarul: am vazut, vom acoperi cu fier şanţurile. 
Domnul consilier Bodea Constantin: toate ieşirile , în sat la Deleni, s-a lăsat terenul,s-a 
format un prag 
Primarul: încă car balast dar cel cu care avem contract nu pot aduce mai mult de 4-5 
maşinipe zi. Am cărat şi vom căra şi săptămana viitoare. 
Domnul consilier Stoica Nelu: cine se ocupă de fonduri. Elveţia are un parteneria cu 
UEt, colaborări cu diferite localităţi şi dau fonduri pe anumite direcţii. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: scapă de gunoaiele lor şi le aduc la noi. 
Domnul consilier Zărnescu Vasile: cu gabioanele de la Brătila. 
Primarul: la tine în faţă? 
Domnul consilier Zărnescu Vasile: bate apa într-o parte. 
Primarul. de unde apă acum, gasim o soluţie. 
Domnul consilier Măgdălina Ion : la Drăgugeşti cei care lucrează la drum se apuca de 
lucru şi lasa neterminat. Pe ulită la Georgică Ştefanache a rămas un metru de asfalt 
neterminat 
Primarul: lucreaza în 4-5 puncte. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: au început în mai multe locuri..Ati terminat aici , treceti 
mai departe. Daca asteptam cu gaura acolo, ce facem ? Trimiteti-l pe diriginte sa 
vorbeasca cu mine în calitate de consilier local.Cineva ii responsabilizeaza, daca mai ai 
doi metri de ce nu termina? 
Primarul: îi plătim la lucrare, mi-au promis ca la 1 iunie vor finaliza. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: lucrează parcelar. 
Primarul: ieri lucrau în 4 puncte. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: pentru gunoi propun să punem nişte containere 
selective.Daca putem sa facem cate 2-3 în fiecare sat. În momentul când ai adus o 
containerul să montăm şi o cameră.În limita posibilitatilor, trebuie sa facem. 
Primarul: îţi trebuiesc oameni. 
Primarul: ar trbui sa îngradim cu plasa. Aş fi început cu Helegiul în 2 puncte. Este foarte 
greu şi cu străduţele şi cu numerele.Putem să le mai schimbăm. Avem discuţii  în 



Deleni cu strada Pahomie, omul a facut o biserica.  Am pus la Costel Bodea placuta cu 
strada Ştefan cel Mare, am făcut plăcuţa şi au facut-o praf cu toporul, numerele 
trebuiesc plătite de proprietar şi trebuie sa încasăm 6 lei. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: era bine să le facem metalice şi sa le punem pe stalp. 
Primarul: nu avem stalpi la fiecare colţ de stradă. 
 
 Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Tudor Marinel declara 
inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 26 aprilie 2018 ,drept 
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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