
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
UAT COMUNA HELEGIU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

PROCES VERBAL 
Incheiat azi 30.10.2018, 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.236 din 19.10.2018. 
La sedinta ,  au absentat doi consilieri local , şi anume domnii consilieri Prențu Ștefan și 
doamna consilier Stanciu Elena , participă 13 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 28  septembrie  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 5 puncte . 
Presedintele de sedinta, doamna consilier Macovei Mihaela, da citire ordinii de zi, si 
anume: 
1.Proiect de hotarare privind împuternicirea persoanelor cu drept de semnătură la 
Trezoreria Onești în numele și pentru Serviciul Public de Salubrizare – initiator primarul 
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian ; 
2.Proiect de hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Helegiu nr. 
44/28.09.2018 pentru aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului 
de alimentare cu apă stație tratare apă brută Dărmănești– initiator primarul comunei 
Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian ; 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului 
Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de 
salubrizare– initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian ; 
4. Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență al Comunei Helegiu, județul Bacău – initiator primarul comunei Helegiu domnul 
Enea Nicu Ciprian ; 
5. Proiect de hotarâre privind aprobarea programului de acțiune pentru protecția apelor 
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole în comuna Helegiu, județul Bacău– 
initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian ; 
6.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 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 
împuternicirea persoanelor cu drept de semnătură la Trezoreria Onești în numele și 
pentru Serviciul Public de Salubrizare – initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea 
Nicu Ciprian ; 
Primarul prezintă proiectul de hotarare. 
Primarul: s-a înființat serviciul , sper să funcționeze și să gestionăm deșeurile, am 
rămas singura comuna care îsi gestionează singură deșeurile,avem un șef serviciu cu 
jumătate de normă și l-am propus pe domnul Toma Daniel. Am rezolvat cu mașina , ne-
a ajutat și domnul Petcu, merge bine, avem o mașină închiriată vom vedea mai târziu . 
Deja este un litigiu între ADIS și Romprest.   
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, astfe,l s-a adoptat Hotararea nr. 45 privind împuternicirea 
persoanelor cu drept de semnătură la Trezoreria Onești în numele și pentru 
Serviciul Public de Salubrizare aprobată cu 13 voturi „pentru” ,  nici o abtineri  , nici 
un vot împotriva. 
 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind revocarea 
Hotărârii Consiliului Local Helegiu nr. 44/28.09.2018 pentru aprobarea nivelului 
pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă stație tratare apă 
brută Dărmănești– initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian. 
Secretarul comunei doamna jurist Spiridon Mariana prezintă proiectul de hotarare. 
Primarul: noi nu suntem afectați , suntem doar membri, nu suntem în masterplan, ar fi 
singura șansă să aducem apa în comună, în special toamna. 
Domnul consilier Stoica Nelu: este o problemă cu seceta. 
Primarul: este o problema gravă, am mers la București, toată zona era verde, acum 
peste tot este uscat . 
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. 46 privind revocarea 
Hotărârii Consiliului Local Helegiu nr. 44/28.09.2018 pentru aprobarea nivelului 
pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă stație tratare 
apă brută Dărmănești aprobată 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 aprobarea 
Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de 
Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare– initiator primarul 
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian ; 
Primarul prezintă proiectul de hotarare. 
Primarul: trebuie să aprobăm proiectul, nu se tine cont de hoatararea noastra, pe noi nu 
ne afectează, doar dacă am merge cu serviciul de salubritate pe plus, atunci ar trebui 



să ajutăm celălalte comune.Nu avem cum să ieșim pe plus cu acest serviciu, numarul 
de plătitori este putin umflat ca să iasa prețul de 5 lei /persoană ar fi trebuit să ajungem 
la 10 lei/persoană. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: este o problema cu accesul utilizatorilor. 
Primarul: avem o problemă gravă, dacă nu ar mai arunca gunoi pe pârâu ar putea fi 
strans. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: să facem puncte regionale pe sat,,să fie obligatoriu 
pentru toată lumea , să îl ducă unde este îngrădit. 
Primarul: m-am săturat să îl tot strâng. Mai nou acum aruncă material de construcții. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: ar trebui stabilita obligatoriu o taxa de 5 lei pe casă. 
Primarul: o să facem în primavera 5-6 centre pe sat, am vrut să facem asta dar ne-am 
gandit ieri că va crește cantitatea de deșeuri. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: să luăm o hotarare în acest sens. 
Domnul consilier Zărnescu Vasile: la personae juridice taxa este de 30 de lei, ar trebui 
să fie mai mult. 
Primarul: nu putem nici să ii dăm în cap agentului economic. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: ar trebui luat în considerare ce gunoi produc, am vazut 
personae fizice care aruncau saci cu boască la gunoi. 
Domnul consilier Zărnescu Vasile: sunt și magazine care produc mai mult gunoi. 
Primarul: nu ar trebui luati sacii cu boască, oamenii ar putea să facă din el compost, 
care esteun îngășământ natural. Nu avem încă educația necesară, omul nu înțelege.  
Domnul consilier Zărnescu Vasile: vin personae și din centru și aruncă gunoi. 
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. 47 privind aprobarea 
Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de 
Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare aprobată cu 13 voturi 
„pentru” ,  nici o abtineri  , nici un vot împotriva. 
 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume. Proiect de hotarare privind 
reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Helegiu, 
județul Bacău – initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian. 
Secretarul comunei doamna jurist Spiridon Mariana 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, astfel ,s-a adoptat Hotararea nr. 48 privind reorganizarea 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Helegiu, județul Bacău 
aprobată cu 13 voturi „pentru” ,  nici o abtineri  , nici un vot împotriva. 
Primarul: acum au sunat pompierii că avem un incendiu de vegetație în Ciortea de Sus. 
 
Se trece la punctul 5  al ordinii de zi si anume Proiect de hotarâre privind aprobarea 
programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse 



agricole în comuna Helegiu, județul Bacău– initiator primarul comunei Helegiu domnul 
Enea Nicu Ciprian 
Secretarul comunei doamna jurist Spiridon Mariana 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, astfel ,s-a adoptat Hotararea nr. 49 privind aprobarea 
programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din 
surse agricole în comuna Helegiu, județul Bacău aprobată cu 13 voturi „pentru” ,  
nici o abtineri  , nici un vot împotriva. 
 
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri,întrebări,diverse) 
 
Primarul: luna asta avem în derulare doua proiecte. Strada Costea este aproape 
finalizată, au fost executate și șanțurile și rigolele, am început betonarea drumului din 
Ciortea, am început modernizarea dispensarului Brătila.Aici structura de rezistență este 
foarte afectată, s-ar putea sa trebuiasca sa suplșimentăm lucrarile, vor creste un pic 
cheltuielile, vedem cum vom face să fie în regulă. 
Săptămâna viitoare vom începe lucrarile la dispensarul de la Helegiu, vom lucra astfel 
încât să nu fie afectat actul medical,  vom începe cu acoperișul și cu etajul, apoi vom 
urca medicii la etaj și să lucrăm jos.  
La aleea pietonală nu avem nimic, nu avem avizul de la drumurile naționale,am fost la 
Brașov și se lucre la alee pietonală lipită de acostament și eu nu pot să o fac la 12-13 
metri de acostament, nu le convine nici denumirea proiectului. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: nu este   proiect care să le spună cum o realizăm. 
Primarul: ca de ce în centru avem trei parcări, să scoatem teava care colectează apa și                  
o dă în șanț. După ce s-a turnat asfalt și s-a făcut acostamentul nu se poate merge 
decât pe partea carosabilă.Trebuie sa facem ceva ca cetățenii sa se deplaseze în 
condiții de siguranță, nu le cerem să le facă ei, o facem noi. 
Domnul consilier Zărnescu Vasile: cine nu ne dă avizul. 
Primarul : Compania Națională de Drumuri, terenul este al nostru. 
Domnul consilier Tudor Marinel: la ședința pe Școala s-a hotarat sa se puna transport 
din capătul satului. 
Primarul: copii vin pe jos de acolo. Am primit o ofertă și mi-aș dori o supraveghere video 
amănunțită a comunei, e cam scumpă, dar e doar prima ofertă, ar fi bine dacă aș găsi o 
soluție să o plătim în tranșe.Sunt niște copii la Deleni care creează problem, au spart 
niște cauciucuri la un tractor, au furat cheile. Am vorbit la institutțiile abilitate dar scopul 
lor este să îi integreze.Dacă îi vezi zici că sunt îngeri, dar îi terorizează pe oameni. 
Doamna consilier Macovei Mihaela: a fost domnul primar și la 2-3 zile au spart clasa 
mea. Devin mai răi. 
Primarul: toată ziua sunt pe drumuri, într-o zi i-am găsit la mine în magazie, a doua zi 
erau sub pod, raspuns de la instituții este să îi integrăm în familie.  
Doamna consilier Macovei Mihaela: în fiecare școală este problema aceasta, familia 
Palade are o copila de clasa a 5 a , are purici si păduchi.Și noi cadrele didactice am luat 
de la ei. 



Domnul consilier Bodea Constantin: au încercat cadrele didactice să controleze copii și 
le-au interzis părinții. 
Primarul: copiii trebuie să vină la școală. 
Domnul consilier Zărnescu Vasile: ar mai trebui un microbus. 
Primarul: o să avem și discuția asta, o școla sigur se va desființa, vom vorbi la 
inspectorat să ne susțină și să ne dea un mijloc de transport.La Sănduleni este o 
singură școală în toată comuna.Din păcate asta e, nu-mi convine ca se va desființa o 
școală, vor pleca cadre didactice acasa, vor rămâne fără loc de muncă. 
Doamna consilier Macovei Mihaela: pe terenul de sport de la Drăgugești, au început să 
meargă și în cursul săptămânii, vin tinerii dar lasă gunoaie și vorbesc urât. 
Primarul: să-l închidă cu un lacăt. Eu am construit terenul pentru a fi folosit și de tinerii 
din sat, dar nu este normal să se comporte așa. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: să-l închidă și să-l predea grupului, să raspundă de el 
și de starea lui. Nu toti care practica sportul sunt derbedei. 
Primarul: să găsim o solutie, sa se ocupe o persoana cu autoritate. 
Domnul Stoica Nelu: profesorii nu mai au autoritate asupra elevilor. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: să ne pregătim pentru iarna. 
Primarul: avem deja contract pentru deszăpezire și am adus antiderapant. 
 
 
Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Macovei Mihaela declara 
inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 30 octombrie 2018 
,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 

Presedinte de sedinta 
Macovei Mihaela 

 
Secretar comuna  

                                                                                    Spiridon Mariana 
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 Cons.jr. Guramba Carmen 
 
 
 


