ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 19.02.2018, 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.40 din 13.02.2018.
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 data de 31.01.2018.
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 8 puncte .
Se fac propuneri pentru presedinte de şedinţă, domnul consilier Bodea
Constantin îl propune pe domnul consilier Tudor Marinel.
Se supune la vot propunerea facută şi se aproba în unanimitate.
Presedintele de sedinta, domnul consilier Tudor Marinel, 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 validarea mandatului de conislier al doamnei
Poenaru Iustina Elena- iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu
Ciprian;
3.Proiect de hotarare privind aprobare nomenclator stradal al comunei Helegiuiniţiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;
4. Proiect de hotarare privind aprobare Programul acţiunilor privind gospodarirea
, întreţinerea şi curaţenia localităţii care se va defăşura în anu 2017 la nivelul
comunei Helegiu, în vederea bunei gospodăriri şi înfrumuseţării localităţilorşi
aprevenirii producerii unor inundaţii- iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul
Enea Nicu Ciprian;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2018 şi a listei de investiţii- iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea
Nicu Ciprian;
6.Proiect de hotarare privind aprobarea Priorităţi- Obiective- Plan de acţiuni
privind dezvoltarea economico-socială 2018 - iniţiator primarul comunei Helegiu,
domnul Enea Nicu Ciprian;

7. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei anuale la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Bacau - iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul
Enea Nicu Ciprian;
8.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, întrebări, diverse)
Presedintele de sedinta, domnul consilier Tudor Marinel, aduce la cunoştinţă că
se suplimentează ordinea de zi cu doua proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea HCL 22/14.03.2017
pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a cheltuielilor eligibile şi
neeligibile aferente investiţiei “Modernizare dispensar medical sat Helegiu”
2. Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea HCL 12/14.03.2017
pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a cheltuielilor eligibile şi
neeligibile aferente investiţiei “Modernizare dispensar medical sat Brătila”
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 hotarare privind
alegerea preşedintelui de şedinţă- iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul
Enea Nicu Ciprian.
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
validarea mandatului de conislier al doamnei Poenaru Iustina Elena- 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 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
aprobare nomenclator stradal al comunei Helegiu- iniţiator primarul comunei
Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;

Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon, prezintă proiectul de
hotarare
Primarul: urmand ca după aprobarea bugetului să semn un contract cu o firma,
sa facem ridicările topo.
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 4 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
aprobare Programul acţiunilor privind gospodarirea , întreţinerea şi curaţenia
localităţii care se va defăşura în anu 2017 la nivelul comunei Helegiu, în vederea
bunei gospodăriri şi înfrumuseţării localităţilorşi aprevenirii producerii unor
inundaţii- 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 în unanimitate .
Proiectul de hotarare a fost aprobat 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 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 şi a listei de
investiţii- iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: bugetul din acest an este mai mic decat în 2017, am primit bani mai
puţini , anul trecut am primit 6 miliarde, anul acesta 3 miliarde, vom cheltui cat
avem. Suntem în faza de proiect, nu avem sume alocate decât pentru proiectare.
Domnul contabil Blăniţă Valentin dă citire proiectului de buget.
Domnul consilier Măgdălina Ion: la lista de investiţii, la obiective de investiţii,
aveti prevazuti 2 miliarde pentru grupuri sanitare.
Primarul: doar am preconizat o sumă, nu sunt alocati bani anul acesta. Pentru
acest an avem doar 50000 lei pentru proiectare.
Domnul consilier Măgdălina Ion : avem şcoli unde centrala nu funcţionează sau
funcţionează la jumătate.
Primarul: în viitorul apropiat va fi o şcoală de centru şi ca să funcţioneze trebuie
să aibă un grup sanitar , să obţină avize, sa aibă canalizare.Şcoala de la Helegiu
este o şcoală utilată şi dotată. Nu cred că Drăgugeştiul va fi luat în calcul. Facem
proiectul darn u cred că vom veni cu bani din bugetul propriu, sa avem proiect
pentru grupuri sanitare şi când vom avea bănuţi le vom face.

Domnul consilier Măgdălina Ion:e nevoie să investim unde avem copii mai multi.
Primarul: daca vreti luam 15000 de lei şi îi ducem în altă parte, pentru achizitia
unei centrale. Pentru dispensare urmează să semnam contractile de finantare,
am prevazut 1000 lei la biblioteca Deleni, unde să facem o cameră, la Drăgugeşti
am avut success, sa dotam cu un calculator. Urmeaza să reabilitam iluminatul
public la Deleni şi Drăgugeşti, am luat în considerare să punem 3 stâlpi pe pod,
cu acordul E- on să punem 2-3 lămpi. Vrem să suplimentăm sursa de apă la
Drăgugeşti , 1,5 miliarde am prevazut, nu ştiu daca este mult sau puţin, pentru
proiectare este 2000 lei, pentru alimentarea cu apă sunt necesari 100 milioane
pentru expertiză pe instalaţii, altfel nu primim autorizatie de construire.Vom dota
cu jucarii parcul, vrem să achiziţionam un tractoraş să cosim în parc şi pe teren ,
am avut cumpărate cositori mici şi se ard, canalizare pe uliţa Bisericii şi Movilei ,
la Deleni, alee pietonală la Helegiu, să continuam drumul la Deleni, de la
Paraschiv, sa facem proiectarea. Intenţionam sa betonam în Ciortea un drum,
200 ml la Costea, sa executam podeţul din centru de la Drăgugeşti, betonare si
captarea apelor la 3 Fântâni, vrem să modernizăm căminul de la Helegiu pe GAL
, cam atât pe lista de investiţii, am mai dori şi peticirea drumului de la Brătila.
Daca aveţi alte propuneri pertinente, eu le ascult.
Domnul consilier Pîrjol Cătălin: ar trebui nişte opritoare de viteză la Deleni.
primarul: vom pune la Deleni, Helegiu, Brătila, facem vreo 5-6 cocoaşe, se
merge haotic, cu mare viteză.
Domnul consilier Măgdălina Ion: rigola la caliova.
Primarul: nu am avut încă discuţii cu constructorul, vom face si acolo. Anul
acesta am prins mai mulţi bani pentru biserici, vreo 30 de mii şi vin cu o
propunere la dumneavoastră, aş propune să le dăm bani doar acolo unde este
autorizaţie de construire. A venit părintele de la Drăgugeşti şi ne-a arătat cum va
fi aşezămantul, dacă părintele reuşeşte să se autorizeze îi vom da mai mulţi
bani, nu vreau să mai dăm bani pe întreţinere.Şi părintele de la Deleni urmează
să facă proiectul, ar fi bines ă avem un aşezămant la Deleni deoarece în biserică
pică tencuiala şi trebuie renovate, cine vine primul cu proiectul va primi
finanţare. La Helegiu părintele nu are intenţia să construiască , acolo o să
ridicăm un monument, pe 2 iunie vom face sfinţirea , să facem o întâlnire
frumoasa care să iasă bine, vineri 1 iunie la Centru de zi să facem un simpozion
cu tema unirii iar a doua zi să avem sfinţirea şi semnarea contractului cu
Chioselia. Mi-am propus şi alte activităţi , cum ar fi ziua iei, o întâlnire cu
veteranii, inaugurarea bibliotecii de la Deleni, ziua comunei. Pe 2 iunie mi-ar
plăcea să participaţi şi dumneavoastră, să invităm şi preşedintele consiliului
judeţean, prefectul, parlamentari.
Domnul consilier Zărnescu Vasile : la Hîrjanu trebuie refacut asfaltul.
Primarul: am prins bani pentru întreţinerea şi peticirea drumului, nu ne permitem
să asfaltăm.
Domnul consilier Zărnescu Vasile : ce se întamplă cu căminul de la Brătila?
Primarul: l-am dărâmat deoarece acolo erau balării, l-am îngrădit şi nu ştiu ce
vom face.
Domnul consilier Zărnescu Vasile : faceţi o şedinţă cu oamenii să vedeti ce vor.

Primarul: am avut jucării dar deja s-au stricat. Brătilenii sunt foarte uniţi, poate
vine o iniţiativă de la ei.
Domnul consilier Zărnescu Vasile : dispensarul este dat?
Primarul: întreaga clădire va fi renovată, doar o parte este închisă.La cămin nu
ştiu ce vom putea face.
Doamna consilier Coman Elena: copii se duc acolo.
Primarul: la centru de zi să facem ceva darn u sunt nici bani nici copii, sala e
mare.
Domnul consilier Stoica nelu: este cam peste mana de ajuns acolo.
Primarul: refacem şcoala de la Brătila, nu ştiu ce vom face acolo. Fosta şcoala
de la Mocani nu ştiu ce sa facem cu ea, mai degrabă faci o construcţie noua
decat sa renovezi una veche. Vomdiscuta cu doamna director şi vedem cum vom
face cu centrala.
Domnul consilier Măgdălina Ion: ar trebui luata una clasică nu prin gazificare,
pentru astea trebuie lemn uscat.
Primarul: ţine de gospodărire, la Drăgugeşti şi la brătila nu sunt băgate în
magazie, nu vin oameni nici la ajutor social, ne-ar prinde bine caţiva.
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 cu amendamentul ca 15000 de lei de la
grupurile sanitare vor fi prevazuti pentru achiziţionarea unei centrale la şcoala
Drăgugeşti.
Proiectul de hotarare a fost aprobat 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 privind
aprobarea Priorităţi- Obiective- Plan de acţiuni privind dezvoltarea economicosocială 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 în unanimitate .
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un
vot împotriva.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
aprobarea cotizaţiei anuale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Bacau iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: este acelaşi proiect de luna trecută, este vorba de triplarea cotizatiei.

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 respinge în unanimitate .
Proiectul de hotarare a fost respins cu nici un vot „pentru” , nici o abtineri , 15
voturi împotriva.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
modificarea şi completarea HCL 22/14.03.2017 pentru aprobarea indicatorilor
tehnico economici şi a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente investiţiei
“Modernizare dispensar medical sat Helegiu”.
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 în unanimitate .
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un
vot împotriva.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si anume. Proiect de hotarare privind
modificarea şi completarea HCL 12/14.03.2017 pentru aprobarea indicatorilor
tehnico economici şi a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente investiţiei
“Modernizare dispensar medical sat Brătila”
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 în unanimitate .
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un
vot împotriva.
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Tudor Marinel declara
inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 19 februarie 2018
,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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