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PROCES VERBAL 

Incheiat azi 28.06.2018, 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.139 din 22.06.2018. 
La sedinta ,  au absentat doi  consilieri locai , şi anume domnul consilier Pîrjol Cătălin şi 
doamna consilier Stanciu Elena , participă 13 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 24 mai 2018. 
Se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei anterioare, procesul verbal a fost 
aprobat in unanimitate cu 13 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva. 
Pe ordinea de zi  sunt 4 puncte . 
Presedintele de sedinta, domnul consilier Stoica Nelu, da citire ordinii de zi, si anume: 
1. Proiect de hotarare  privind aprobarea la plată a sumei de 4823 lei,reprezentand 
contravaloare cheltuieli transport personal didactic şi auxiliar aferent lunii mai- iniţiator 
primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian; 
2. Proiect de hotarare  privind acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare al comunei 
Helegiu”, Înalt Preasfinţitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului- iniţiator 
primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian; 
3.Proiect de hotarare  privind acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare al comunei 
Helegiu”, domnului gen.rez. Apostu Vasile Jenica- 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 13 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva. 
 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare  privind aprobarea la 
plată a sumei de 4823 lei,reprezentand contravaloare cheltuieli transport personal 



didactic şi auxiliar aferent lunii mai- 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,a domnului 
consilier Prenţu Ştefan  şi a doamnei consilier Macovei Mihaela  . 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 10 voturi „pentru” ,  3 abtineri  , nici un vot 
împotriva. 
 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume. Proiect de hotarare  privind acordarea 
titlului de “Cetăţean de Onoare al comunei Helegiu”, Înalt Preasfinţitului Ioachim, 
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului- iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea 
Nicu Ciprian. 
Domnul primar prezintă proiectul de hotarare. 
Primarul. aşa cum am anunţat acordăm doua titluri de cetaţean de onoare. Sunt doi 
oameni care ne-au făcut onoare şi cinste, domnul general s-a ocupat foarte mult de 
istoria comunei noastre, este pomenită chiar şi în monografia comunei Bârsăneşti. 
Dumnealui vrea să facă o monografie a comunei Helegiu, am şi eu câteva date. Iniţial 
m-am gândit să le înmanăm astăzi, dar mai întâi le acordăm şi vom găsi un moment 
prielnic să le înmanam diploma.Am să vă citesc şi motivarea. Este o plăcere să vorbeşti 
cu domnul general, aş vrea să folosim acel centru. Părintele protopop vrea să ţină un 
cerc la noi, vor fi 60-70 de preoţi, mi-ar placea să vină şi alţi oameni. 
Aş vrea să desfăşor şi alte activităţi acolo, dorim să construim acolo şi un miniteren de 
fotbal. 
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 13 voturi „pentru” ,  nici o abtineri  , nici un vot 
împotriva. 
 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare  privind acordarea 
titlului de “Cetăţean de Onoare al comunei Helegiu”, domnului gen.rez. Apostu Vasile 
Jenica- iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian; 
Domnul primar 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 13 voturi „pentru” ,  nici o abtineri  , nici un vot 
împotriva. 



 
4.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cererri,întrebări,diverse). 
Primarul:am ajuns în situaţia de a nu mai putea fi primiţi în rampă cu maşina de 
gunoi.Cei de la Ecosud nu ne primesc fără licenţă ANRSC. Noi avem un compartiment 
salubritate dar nu putem să-l licentiem, am vrut să vă chemăm şi să înfiinţămun serviciu 
dar nu ne putem permite.Ar trebui să avem o societate sau un serviciu în subordinea 
consiliului şi să avem 5-6 angajaţi şi să venim cu un sprijin material din bugetul local pe 
care nu cred ca ni-l putem permite.  
Am avut o discuţie cu cei de la ADIS , am avut şi un control de la ANRSC, am discutat 
şi la minister, am căutat înţelegere pentru minim 60 de zile.Pentru înfiinţarea serviciului 
îmi trebuziesc angajaţi , am fi delegat serviciul dar până atunci nu vor să mă primească 
în rampă  şi nici în ADIS deoarece nu ne încadrăm în masterplan. Nu ştiu ce vom face, 
sper să rezolvăm situaţia în două săptămani, oamenii au fost înţelegători.. Maşina 
noastră are 12 ani şi nu am curaj să cumpăr o maşină, preţul ei pleacă de la 50 000 de 
euro.Până acum am funcţionat fără licenţă ANRSC , mai sunt Tg. Ocna şi Slănicul în 
aceiaşi situaţie, nici ei nu sunt primiţi deoarece nu au licenţă.Nici cei de la Comăneşti nu 
sunt primiţi în rampă.Am făcut adrese dar nu am primit nici un răspuns, noi am optat 
pentru ADIS, am păstra serviciul nostru dar ne trebuiesc minim 2 maşini, cele pe care 
vroiam să le închiriem nu pot fi autorizate deoarece sunt cu volan pe dreapta. Vedem 
de unde plecăm, au trecut trei săptămani de cand suntem în situatia asta.  
Domnul consilier Măgdălina Ion: suntem membri în ADIS, cotizăm şi vrem să discutăm 
un preţ real. 
Primarul: credeam că doar la noi este aşa dar aceiaşi situţie este în întreaga ţară, nu 
înţeleg de ce a acceptat ADIS-ul câteva excepţii. Orice serviciu trebuie plătit, orice 
familie trebuie să plătească. Pentru cei care au plătit în avans o să găsimo soluţie să 
venim în sprijinul lor, eu strâng gunoiul şi maine dar nu am unde să îl depozitez, 
amenda este de 300 de milioane. Eu cred că vomrezolva problema, ştiu că suntem 
disperaţi, ne atacă la numărul de persoane, sunt foarte mute persoane prinse la 
recesamant dar care sunt plecate şi nu au venit de ani de zile.Mai sunt şi cei care 
pleacă sezonieri, studenţii, elevii. Dacă am merge pe 3000-3500 am ieşi sub costurile 
pe care le avem astăzi. Dacă calculăm şi la 4000 de locuitori, ar trebui sa plătim 90 de 
lei tona de gunoi de la 24 de lei, 100 de milioane rovineta, 20 de milioane un cauciucul, 
iar accesul în rampă era jale. Se vorbeşte de investiţii dar în celula 2 este acelaşi lucru , 
nu este nici o modificare. 
Domnul consilier Stoica Nelu: toată lumea colectează selectiv. 
Primarul: este o celulă 2 autorizata, la Neamţ celula nu este licitată şi atribuită. Am 
primit amendă 10000 de lei că nu suntem licenţiaţi. Nu ştiu ce să fac, am vrut să răstorn 
o maşină de gunoi în faţa prefecturii. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: daca s-ar cântări fiecare tomberon şi să-l obligi să-l 
plătească. 
Primarul:regulamentul este aprobat de noi şi scrie clar cum se încasează. I-am 
ameninţat că mă retrag dar nu am avea unde să ducem gunoiul. Ar fi o firmă de la 
Buhuşi dar nu îşi permitsă ia şi Helegiul.Domnul Seto cred că este în concediu, am 
sunat luni, marţi şi miercuri şi nu a răspuns.Astăzi la 8 am avut control şi am primit 
amendă. 



Domnul consilier Măgdălina Ion: indiferent de volumul de gunoi se încasează pe 
persoană. O persoană poate să producă şi 5 tone de gunoi. 
Domnul consilier Stoica Nelu: taxa este pe persoană. 
Primarul: să spunem că ne acceptă 4000 , nu am de unde să scot banii trebuie să 
încasămde la 4000 de persoane. Noi suntem vinovaţi că am aprobat  aşa , proiectele de 
hotarare veneau seara şi dimineaţa le aprobam. 
Domnul consilier Zărnescu vasile. sunt familii carevin acasă o dată pe an. Eu aş face un 
recesământ, nu sunt nici 3500 de oameni acasă. 
Doamna consilier Macovei Mihaela: sunt zone unde maşina nu ajunge. 
Primarul: aşa este în toată Europa ,la noi nu este altfel. 
Domnul consilier Măgdălina Ion : rigolele turnate recent la drumul de la Drăgugeşti, s-au 
apucat de reparat, dacă le acceptăm aşa nu mai putem face ceva. 
Primarul: le-am făcut adresă , avem 2 ani garanţie. Nu vom semna receptia dacă 
lucrările nu sun făcute bine. 
Domnul consilier Măgdălina Ion : avem rigole de acum 10 ani care sunt bine facute. 
Primarul : nu le semnez recepţia, le-am zis unde trebuie reparat, unde apar fisuri. 
Domnul consilier Măgdălina Ion :am văzut rigolă unde ei au scos doar un colţ,să le dăm 
un preaviz. 
Primarul: este o problemă gravă a forţei de muncă. 
Doamna consilier Macovei Mihaela: drumurile ? 
Primarul : vom căra balast pe drumuri. 
 
 
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Stoica Nelu declara inchise 
lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 28 iunie 2018 ,drept pentru care 
s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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