ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 11.04.2019, 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.152 din 5.04.2019.
La sedinta ,nu a absentat nici un consilier local , participă 15 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 martie 2019.
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 3 puncte .
Presedintele de sedinta, doamna consilier Poenaru Elena Iustina da citire ordinii de zi,
si anume:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei
Helegiu si a listei de investitii pentru anul 2019- Initiator -primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Serviciului
Public de Salubrizare pentru anul 2019- Initiator -primarul comunei Helegiu domnul
Enea Nicu Ciprian;
3.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverese).
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 aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Helegiu si a listei de investitii pentru anul
2019- Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Domnul șef contabil Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotărâre.
Primarul:ca o concluzie vă spun că bugetul nu este foarte roz,dar cred că vom putea
duce la capăt ce ne-am propus.Banii prin Consiliul Județean sunt puțini vom utiliza și
banii din excedent.Pot să vă citesc lista de investiții, au venit sumele mai târziu, dar
putem încheia contracte, am început dispensarul, începem căminul și aleea
pietonală.Voi da citire listei de investiții:
- copiator,trebuie unul nou , acesta pe care îl avem este vechi și consumabilile sunt
foarte scumpe;
- grupurile sanitare la școla Helegiu, vor începe lucrările, proiectarea este finalizată;
- montare tâmplărie la școala arsă, vedem ce se va întâmpla cu ea;

- finalizarea dispensarelor prin PNDR, au fost influențate de creșterea salariului minim
în construcții, diferența o vom suporta noi, nu sunt lucrări foarte mari dar valoarea
contractului crește;
- dotări la Biblioteca Helegiu, bani pentru dotari dacă vor fi finalizate lucrările, mobilier și
calculatoare;
- suplimentarea sursei de apă la Deleni, cu un foraj;
- aducerea apei în centru, în spatele școlii, poate reusesc să o aduc în centru, în
perioada zilei să poată fi folosită;
- la Drăgugești un centru civic cu parcări, se află în fază de proiect;
- modernizarea iluminatului public, 120 de lămpi cu led, sunt foarte mulțumit de ele ,
lumineaza bine și nu s-au ars;
- extinderea rețelei de iluminat public din centru și până peste vale deoarece s-au
înmulțit accidentele;
- achiziționarea unor camere în întreaga comună, o firmă ne-a făcut un calcul si ar fi
120 de mii, am prins anul acesta 50 de mii, poate reușesc să punem în centru și la
școala Brătila;
Extindere canalizare Deleni, deja am început lucru;
- modernizarea DC 159, lucrarea este finalizată, am avut recepția, aceasta nu a trecut,
au de remediat niște deficiențe;
- modernizarea DC 159 A în Deleni, până la Aron, avem proiect;
- finalizarea lucrării din Ciortea de Sus, trebuiesc finalizate șanțurile;
- ulița care leagă centru de pârâu, zona Moraru să scutim accesul prin pârâu, să gândim
un drum ridicat, să intrăm în dreapta;
- proiectare pentru două obiective, prelungirea drumului până la Prențu. E un proiect
depus pe două surse de finanțare, cred că o sa desfac proiectul și o să-l facem din
bugetul propriu, ar fi drumul Poienii și la Brătila până la Momanu;
- căminul de la Helegiu, lucrare efectuată pe fonduri europene.
Asta ne-am propus ținând cont de ce bani avem, poate pe parcurs mai vin ceva bănuți,
în preajma alegerilor.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: o cerere pentru refacerea drumului lângă cămin.
Primarul: am fost acolo nu este simplu, după câtiva ani s-au construit garduri betonate,
este o inițiativă care nu mi se pare foarte importantă.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: de la biserică trebuie dat cu spatele.
Primarul: o vom lua în calcul, nu știm ce cheltuieli vor fi cu drumul de la Brătila și la
Deleni. O luăm în calcul dar nu e un drum de strictă urgență.
Viceprimarul: trebuie să mergi cu fața și să ieși cu spatele.
Doamna consilier Macovei Mihaela: am un referat de la cadrele didactice din Deleni
pentru a repara gardul la Tănase, gardul este putred, și cel din spate este deteriorat și
ar trebui refacută și fațada.
Primarul: nu știu ce să zic am prins niste bani la învățământ, luăm în calcul.
Doamna consilier Macovei Mihaela: ar mai trebui și niște scaune.
Primarul: o să merg la Metro pentru niște scaune în sala de consiliu , voi vedea și 5-6
scaune pentru școli.
Doamna consilier Macovei Mihaela: așteptăm un răspuns

Primarul: răspunsul este cel de astăzi,valorea estedestul de mare. Vom interveni pe
partea care este mai sticată, și mai discutăm pe parcurs, la Consiliul Județean poate
mai sunt rectificări pe parcursul anului.
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. 21 privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Helegiu si a listei de investitii pentru
anul 2019 -aprobată 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
bugetului de venituri si cheltuieli a Serviciului Public de Salubrizare pentru anul 2019Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
Domnul șef contabil Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotărâre.
Primarul: serviciul nostru ca să funcționeze îi trebuiesc 3 milioane de lei. Ieri am avut
control de la ISC și am roșit de câtă mizerie este pe drum. Noi avem doar 3-4 oameni
cu ajutor social , nu-I putem folosi peste tot. E o problemă la Drăgugești, un conflict
între două familii, se lasă cu scandal, deversează apele menajere în șanțuri. Este apă la
rețea, toți oamenii au condiții, e firesc, nu există o canalizare la Drăgugești , nu știu cum
am putea face canalizare, o să facem o proiectare.
Domnul consilier Măgdălina Ion: prin pârâu.
Prrimarul: nu avem voie prin albia pârâului.Dacă facem o stație de epurare în sat
înseamnă mulți bani, trebuie gândită.Nu e în regulă, nici eu nu am canalizare, dar găsim
soluții. La Brătila nu văd apă murdară în șanțuri, dar la Drăgugești eeste groaznic.
Avem două familii care se ceartă, a fost Garda de Mediu, se lasă cu sancțiuni, iar
amenzile sunt mari.
Domnul consilier Măgdălina Ion: să nu mai lăsăm familiile de romi să stea acolo, ați
văzut ce a ramas în urma lor, să nu îi mailăsăm.
Viceprimarul: au fost acolo și televizoare, astăzi vom merge acolo cu băieții de la
salubritate.
Primarul: am scăpat de la Garda de Mediu de fiecare data fără amendă, greu,nu trebuie
aruncat gunoiul. Nu am putut face nimic până acum fără buget.
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. 22 privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli a Serviciului Public de Salubrizare pentru anul
2019- aprobată cu 15 voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un vot împotriva.
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverese).
Primarul: au strâns la Brătila 50 de saci de gunoi, sa vedeți acum ce este pe drumul de
la Brătila.
Domnul consilier Măgdălina Ion: spre islaz se împrăștie pe toate dealurile.

Primarul: vom merge cu buldo când se încălzește.
Doamna consilier Coman Elena: pe drumul spre mănăstire se mai poate face ceva?
Primarul: nu pot plăti facturile , este drum forestier.La biserci am prins în buget înmod
egal la toate, la Drăgugești părintele este foarte destoinic și lumea este unită.
Domnul consilier Măgdălina Ion: a înțeles lumea că este o necessitate.
Primarul: avem o solicitare pe strada Târș, au venit cu cereri, să suporte ei dar să îi ajut
cu 2 – 3 masini de balast. Sunt 3 puncte unde lumea s-a implicat , au suportat toate
cheltuielile.Băieții lui Bosoi și-au făcut singuri l-am ajutat cât am putut.
Domnul consilier Oprea Sorin: ilumnatul la Ciortea jos?
Primarul: de când a murit mama donului Buhaiu nu am putut intra în curte ,o să luăm în
calcul să scoatem punctual de iluminare pe un stalp în stradă, acum nu aveam acces
acolo.
Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Poenaru Elena Iustina
declara inchise lucrarile sedintei de ordinare a consiliului local Helegiu din 11 aprilie
2019 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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