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PROCES VERBAL 
Incheiat azi 28.02.2019, 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.80  din 22.02.2019. 
La sedinta , a absentat domnul viceprimar Drug Valeriu , participă 14 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 31 ianuarie 2019. 
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. 
Se fac propuneri pentru presedinte de şedinţă, doamna consilier Bulăiasa Elena o 
propune pe doamna  consilier Poenaru Elena Iustina. 
Pe ordinea de zi  sunt 7 puncte . 
Presedintele de sedinta, doamna consilier Poenaru Elena Iustina da citire ordinii de zi, 
si anume: 
1. Proiect de hotarare privind  alegerea presedintelui de sedinta -Initiator -primarul  
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
2.Proiect de hotarare privind  privind însuşirea  şi aprobarea inventarului  al bunurilor 
care aparţin domeniului public al comunei Helegiu, judeţul Bacău- initiator -primarul  
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
3.Proiect de hotarare privind   aprobarea   retelei scolare  pentru anul 2019-2020, la 
nivelul comunei Helegiu, judetul Bacau- Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul 
Enea Nicu Ciprian 
4.Proiect de hotarare privind   analiza stadiului de inscriere a datrelor in Registrul 
Agricol pentru 2018 si stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea acestei 
activitati-Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

5.Proiect de hotarare privind privind aprobarea propunerii pentru evaluarea 
performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei  Helegiu, pentru 
activitatea desfăşurată în anul 2018- Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul 

Enea Nicu Ciprian 
6.Raport  anual de activitate viceprimar si consilieri locali. 
7.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverese) 
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 
presedintelui de sedinta -Initiator -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 în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea nr. 8 privind alegerea 
presedintelui de sedinta  aprobată 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  însuşirea  
şi aprobarea inventarului  al bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Helegiu, judeţul Bacău- initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian. 
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul de hotarare. 
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: avem un inventar al domeniului 
public, au apărut modificari, sunt investiții finalizate, în 2018 am aprobat nomenclatorul 
stradal, obiectivele și-au schimbat denumirea. 
Primarul: o parte din bunuri au fost modificate, cum ar fi centru de zi, școlile aufost 
modernizate, am reusit anul trecut sa intabulam o parte din ele. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: am o propunere referitoare la străzi, să luam o 
hotarâre de consiliu local ca atunci cand se construiesc gardurile să fie la 4 metri de 
starada, se stramtorează foarte mult drumurile, mai ales în cazul ulitelor, în caz de 
incendiu este imposibil de intrat. 
Primarul.: pentru modificarea gardului nu este nevoie de autorizație, toți ies în drum nu 
în curte. 
Domnul consilier Rusu Ion: vecinii să spună cine construiește. 
Primarul: interesul este al tuturor, când vrei drumuri modernizate dar nu încap doua 
mașini.  
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. 9 privind însuşirea  şi 
aprobarea inventarului  al bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Helegiu, judeţul Bacău aprobată 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   aprobarea   
retelei scolare  pentru anul 2019-2020, la nivelul comunei Helegiu, judetul Bacau- 
Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian . 
Primarul prezintă proiectul de hotarare. 
Primarul : am discutat de rețeaua școlara ,numarul copiilor influențează rețeaua școlară, 
anul viitor se desființează școala de la Brătila, cândva cel mai mare centru din comună, 
copii sunt foarte puțini. 
Doamna consilier Coman Elena: sunt mai puțini decât la Helegiu? 



Primarul:nu știu, dar Helegiul este școală de comună. 
Doamna consilier Coman Elena: nici când sunt mai mulți copii? 
Primarul: la Brătila nu avem școală, am fost la DSP, trebuie să prindem în buget o serie 
de masuri pentru a putea obține aviz pentru grădinița care funcționează acolo.Nu este 
plăcut să desființezi o școală ca părinte, viitorul este ăsta, eu am dus copii la o altă 
școală pentru o școală unde sunt clase de sine stătătoare.În viitor în întreaga comună 
va fi aceiași problemă, va fi simultan chiar și cu trei clase, sunt copii foarte puțini. Dacă 
se desființează clase dispar catedre, profesorii trebuie să caute alt loc de muncă, 
migrația este la Onești.Nu este plăcut.Am fost prezent la ședința de la Brătila, părinții au 
fost de accord, problema este cu transportul, vom găsi soluții și îi vom ajuta.Am facut 
solicitare la inspectorat pentru un nou microbus, deoarece cel pe care îl avem este și 
mic și vechi, daca nu primim de la inspectorat un mijloc de transport, în bugetul din 
acest an sa avem bani prevăzuti să  cumpăram noi unul, nu vor fi copii care vor 
plecaspre Onești, care au vrut să plece au plecat. Acești copii se vor regasi în clasele 
de la  Helegiu, în prima faza s-a vorbit de 4 clase de sine stătătoare dar vor fi doar trei 
clase de sine stătătoare . Nu se compara nici macar ca local, acolo se învăța în condiții 
total improprii, săli foarte mici . Asta este despre rețeaua școlară.Aici vorbim doar de 
existenta școlilor de structură.   
Domnul consilier Măgdălina Ion: legat de acest proiect am un mesaj de la părinții din 
Drăgugești, sunt niște copii de la Drăgugești luați la Helegiu, au fost zile în care acești 
copii au venit pe jos la Helegiu, copii au  fost chinuiți.Daca e sa mai funcționeze un an, 
atât cât e școală la Drăgugești să fie lăsați să învețe acolo, simultan, nu conteaza cum, 
sa fie lasați să învețe la Drăgugești. Avem microbus, și-a facut datoria dar sunt zile 
când nu a ajuns, au fost zile cu gheață cu zăpadă mai mare.La un moment dat era și 
povestea cu ursul. 
Primarul: Copii nu au fost luati fortati, nu este aceiași situație ca la Deleni. Au fost 
momente cand a fost gheață și nu a ajuns microbuzul.Nu știu numărul copiilor care sunt 
aduși, dar părinții auacceptat, părintele știa că pleacă la Helegiu. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: sunt niște copii mai slabi de Pe Vale, pe langă acești 
copii  suferă și ceilalți părinți care solicit acest lucru. 
Primarul: să facă o cerere la doamna director. Eu dacă aș fi fost director aș fi făcut la 
fel. S-a ales solutia pentru ca în întreaga comună pentru a se păstra posturile s-a găsit 
o soluție de compromis, mulți dintre copii se duceau la Onești. 
Domnul consilier Măgdălina Ion : luand trei copii de la Drăgugești acum aici se învață 
simultan,au școală în Drăgugești, daca avem școala în Drăgugești dacă noi plătim 
transportul profesorilor, mai bine aducem profesorii aici decât să ducem copiii. 
Primarul: într-o clasa , legea spune că trebuie să fie 18 copii pentru a ieși banii pe nivel 
de școală, minim 12, daca nu s-ar fi procedat așa se desființau catedre. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: nu ar fi deranjant dar sa nu se treacă la clase simultan, 
am fost la inspectorat și nu poate nimeni oblige ca să duc 7 sau 8 copii să adune copii 
la Helegiu. 
Primarul: inspectoratul nu este deloc deschis la discuții , este foarte rece, un oarecare 
inspector a spus că să vină copii pe jos la școală, nu ii intereseaza desființarea claselor 
.Suntem pe locul 5 la nivel de țară ca deficient pe elevi. Consiliul județean trebuie să 
vina cu bani să sprijine școlile, ei urmăresc banul. Copii de la Drăgugești, am fost 
present la una din discutii, erau copii în pericol de abandon școlar sunt din familii nu 



foarte bune din punct de vedere social, așa sunt transportați și prezenți altfel nu veneau 
la școală. 
Domnul consilier Rusu Ion:așa este, erau copii cu problem să vina la Helegiu. 
Primarul: școala Drăgugești nu este în pericol de desființare, în pericol este școala 
Deleni. Acolo peste 2 ani nu va fi clasa a 5 a. Eu ca părinte aș alege să meargă într-o 
clasă normal, am dus copii la Onești deoarece erau 4 copii în clasă și nu era 
concurență. Știm că lipsa copiilor este o mare problemă.Cât voi fi primar garantezca voi 
găsi un mijloc de transport pentru transportul copiilor, Helegiul este peste orice școala 
ca local din comună. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: dacă aducem 107 copii. 
Primarul: nu vorbim de Drăgugești. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: din anexă nu reiese cine și cum . 
Primarul: planul de școlarizare se aprobă de către consiliul de administrație al școlii, noi 
aprobăm doar rețeaua școlară.Clasele nu ne privesc, realitatea este că nu sunt 
copii.Sunt niste copii adusi de la Drăgugești. 
Doamna consilier Coman Elena : nu este corect să vină pe jos. 
Primarul: a fost o iarnă grea, este o mașină veche de 10 ani de la Brătila și de la 
Drăgugești. Daca numarul acelea de copil înseamna desființarea unei catedre, eu nu 
sunt de acord.Dacă o clasă se desființează înseamnă în total desființarea unei catedre. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: Prin acea acțiune s-a desființat o clasă de sine 
stătătoare la Drăgugești. 
Primarul: nu vad nimic rau să aduci 4 copii de la Brătila să îi unești la Helegiu, cei de la 
Deleni sunt pensionari, nu o sa fie ușor.3- 4 zile am fost băgat la mijloc, am fost să 
găsim soluții, erau chestii pe care nu le înțelegeam. S-ar putea să vină un învățător de 
care lumea să nu fie mulțumită. S-a înființat un post și nu știu cine îl va ocupa. 
Doamna consilier Macovei Mihaela: nici varianta în clasa cu trei clase simultan , erau 
foarte multi. Vorbeam de 27 de copii în clasa, îi vedeam și nu le gaseam locul, faceam 
simplu romana și matematica, dar era prea mult. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: cum predai la trei clase într-o oră , să solicităm o listă 
cu toti copii. 
Primarul: dar asta nu înseamna rețeaua școlara de astăzi, putem să o invităm pe 
doamna director. 
Domnul consilier Măgdălina Ion:să știm numărul de elevi, numărul copiilor la nivel de 
școli. Câți sunt emigranti de la o școala la alta. 
Primarul: rețeaua înseamnă școala.Vin de la Brătila la Helegiu.Nu aveți un exemplu , în 
țară, când se desființează școala de centru. 
Domnul consilier Zărnescu Vasile: oamenii au dus copii la Onești deoarece nu au 
școală la Brătila. 
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 hotărarea cu 5 voturi pentru, și 9 abțineri , astfel s-a adoptat Hotararea nr. 
10 privind respingerea  retelei scolare  pentru anul 2019-2020, la nivelul comunei 
Helegiu, judetul Bacau . 
 



Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind   analiza 
stadiului de inscriere a datrelor in Registrul Agricol pentru 2018 si stabilirea programului 
de masuri pentru eficientizarea acestei activitati-Initiator -primarul  comunei Helegiu 
domnul Enea Nicu Ciprian. 
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul de hotarare. 
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: s-a făcut un plan de masuri pentru 
eficientizarea activității. 
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. 11 privind analiza stadiului 
de inscriere a datrelor in Registrul Agricol pentru 2018 si stabilirea programului 
de masuri pentru eficientizarea acestei activitati- aprobată cu 14 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 propunerii pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale 
ale secretarului comunei  Helegiu, pentru activitatea desfăşurată în anul 2018- 
Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian. 
Primarul prezintă proiectul de hotarare. 
Primarul: la Helegiu relația cu colegii functioneaza foarte bine. Sunt multumit de 
activitatea doamnei secretar și a colegilor. Mai sunt mici probleme dar nu am ce sp îi 
reproșez doamnei secretar. 
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. 12 privind aprobarea 
propunerii pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 
secretarului comunei  Helegiu, pentru activitatea desfăşurată în anul 2018- 
aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  nici o abtineri  , nici un vot împotriva. 
 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si anume Raport  anual de activitate viceprimar 
si consilieri locali. 
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: rapoartele de activitate le-ați 
depus, vor fi scanate și postate. 
Primarul: sunt mulțumit de consiliul local de astăzi, îmi faceam griji la început. 
 
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverese) 
Primarul: eu aș vrea să încep. Nu avem buget pentru a demara lucrările,sunt proiecte în 
dezvoltare , am început lucrarile la dispensarul Helegiu se lucreaza, la Brătila stau pe 
loc. Cand am am demolat am avut surprise. Săptămâna asta sau viitoare modificăm 
proiiectul și ne apucăm de treabă.Am reușit să obținem aviz pentru aleea pietonală, într-
o lună sper să încredințăm lucrarea. Pentru căminul de la Helegiu am încheiat 



contractual de lucrări cu SC Monidav, nu este o valoare foarte mare. Cred că vomavea 
bani să ne facem treaba cu banii din excedent, sper să primim de la consiliul județean. 
Alte lucrări vor fi: extindere canalizare pe strada Bisericii și Movilei, am adus cămine, 
este un lucru foarte bun canalizarea, eu am o problemă cu canalizarea, mă chinui cu o 
pompă, lucrăm să finalizăm lucrarea din Ciortea de Sus , e o zonă înclinată, se vor face 
șanțuri peste tot, drumul de la Costea se comportă foarte bine. 
Alte lucrări propuse sunt rezolvarea problemei apei  , la Deleni, m-am gândit să găsesc 
o sursă de apă.La Deleni să asfaltăm drumul către Aron, sunt multe case acolo, să 
amenajăm un centru civic la Drăgugești, zona unde se construiește este accesul foarte 
urât, sper să găsesc o soluție. 
Domnul consilier Măgdălna Ion: o parcare publică. 
Primarul: o parcare , așa am gândit, cu 2-3 băncuțe, va ieși o  lucrare frumoasă. Vrem 
sa facem un teren de sport la Brătila, să dotăm căminul și dispensarele din comună. La 
Deleni sunt niște fântâni, în centru, dar este acolo o mizerie îngrozitoare. Vecinii sunt 
cei care aruncă gunoi acolo.Ne trebuie o săptămâna să facem curățenie acolo, aruncă 
mizerii acolo. 
Domnul consilier Pîrjol Cătălin: este un vecin acolo care a venit cu gardul până în față. 
Primarul: sa ducem cu o pompă apa până în centru. Să facem la Drăgugești a doua 
pune pe Vale, la Tănase, să meargă copii pe ea. 
Domnul consilier Măgdălina Ion:pentru zona aceea ar fi mai bine doua gabioane cu 
bolovani, să menținem drumul pe partea dreaptă, pus ballast pe partea dreaptă. 
Primarul: să nu îi pun în pericol pe Prențu. La Brătila  aș vrea să închidem școala cu 
geamuri și uși, l-am rugat pe Aparaschivei să facă o evaluare, împreună să găsim o 
destinație. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: pentru cazuri sociale. 
Primarul: la Drăgugești, acel drum care coboară de la Popescu, în pârâu, pentru a le 
ușura accesul și să coboare.L-am prins aici , sunt vreo 30-40 de metri. 
Domnul consilier Rusu Ion: trebuiesc și șanțuri, altfel apa se duce la Matache. 
Primarul: cu rigole, la Brătila extindem iluminatul public în centru, unde este modernizat, 
consumul a scăzut cu 20-25% pe total.Aici în centru sunt în regulă, , pe întreținere este 
și drumul de la brătila, până la cămin nu arată rău, din centru s-a stricat, să-l plombez și 
să asfaltez podul și la Deleni s-au lăsat capacele, lucrarea este ieșită din garanție. 
Lucrează drumul, au apărut găuri, să-l plombăm.Aș pune un pavaj în parc pe aleea 
principal, un pavaj sau un strat de beton, asta am gândit noi. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: la Drăgugești , în centru , trebuie asphalt între rigole și 
asphalt este pământ, în fața la Cristea, trece apa pe acolo, situația continua până la 
biserică. 
Primarul. Am evitat drumurile care au fost pe modernizare drumuri de interes local , 
proiectul este făcutde acum 4 ani, pe drumul Poienii am carat ballast vinery și sâmbătă 
și acum drumul s-a facut la fel.Sunt găuri și nu știu ce să fac, mă întreabă mereu cei din 
Poiană și Albele. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: la școala Drăgugești ar trebui schimbat parchetul și 
ușile. 
Primarul: ne-a adus o listă doamna director , ar trebui să facem grupuri sanitare pentru 
cadre și parchet.. Discutăm când avem bani, lista este de 2 miliarde, le vom discuta 
împreună. 



Doamna consilier Stanciu Elena: pentru culte nu avem nimic? 
Primarul: sunt două probleme pe care le vom discuta în ședința următoare  , la 
Drăgugești să dăm în folosință bisericii um metro de teren , iar la Brătila avem o cerere 
pentru școala de la Mocani. Ne vin cu o adresă cu darea în folosință a școlii pentru 
amenajarea unei case praznicale.Am fost acolo, nu arată rău, a fost modificat în 2001, 
trebuiesc înlocuite țigla, geamurile și gardurile. A fost o mare discuție, nu avem 
posibilitatea să facem ceva, o dăm către parohiei cu titlu gratuit. Sunt mulți plecați, este 
o soluție deoarece la Brătila nu aveau unde să facă, nu pot să-l ajut cu altceva, poate 
facem gardul. La Deleni le-am dat o sută de milioane anul trecut, am făcut proiect, 500 
de milioane au primit pentru constucție prin culte, mai are ceva de la biserică ,părintele 
Doru la Drăgugești are potential, este un om gospodar, îi vom da ceva bănuți și anul 
acesta. 
Domnul consilier Zarnescu Vasile: să le dăm la toți în mod egal. 
Primarul: mai bine să îi dăm părintelui Purice anul acesta 200 de milioane să termine 
lucrarea, părintele de la Brătila nu a cerut nimic. 
Doamna consilier Coman Elena: să împărțim tuturor în mod egal. 
Primarul: la Ciortea este totul în regulă, să ajutăm acolo unde sunt în lucru, ceilalți nu au 
un proiect. 
Domnul consilier Stoica Nelu: cu apa la Deleni, m-amgândit la partea de jos cu Tazlăul 
oare nu ne ajută? 
Primarul : ar fi o investiție foarte mare, ar trebui stricat drumul,pompe, doar daca va fi un 
proiect cu puțuri de 70-80 de metri adâncime. Langa Aron a săpat cineva și la 3 metri a 
găsit apă, Bulăiasa are 3 fântâni și nu a dat de apă.Pe perioada iernii nu se consumă 
foarte multă. 
 
Nemaifiind alte interventii, doamna  presedinte de sedinta Poenaru Elena Iustina 
declara inchise lucrarile sedintei de ordinare a consiliului local Helegiu din 28 februarie 
2019 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 

Presedinte de sedinta 
Măgdălina Ion 

 
                                                                                                                Secretar comuna  

                                                                                   Spiridon Mariana 
 
 
Intocmit, 
 Cons.jr. Guramba Carmen 

  
 


