ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 22.08.2019, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului
local comunal Helegiu
Consiliul Local a fost convocat în sedinta ordinara cu respectarea
prevederilor art. 133 si 134(2) lit.a din Ordonanța de urgență 57/2019 privind
Codul Administrativ şi prin dispozitia primarului nr.251 din 14.08.2019.
La sedinta , a absentat domnul consilier Vîrlan Ion , participă 14 consilieri locali .
În conformitate cu prevederile art. 137 alin (1) din Ordonanța de urgență 57/2019
privind Codul Administrativ sedinta este legal constituita participand majoritatea
consilierilor locali în funție.
Primarul da citire ordinii de zi
Proiectul ordinii de zi cuprinde 5 puncte .
1.Aprobare aprocesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local
Helegiu din 25.07.2019;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea presedintelui de sedinta-Initiator -primarul
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
3.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Helegiu -Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
4. Proiect de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini ai Serviciului public de
salubrizare Helegiu-Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu
Ciprian
5.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverse);
Se supune aprobarii consilierilor proiectul ordinii de zi . Toti consilierii prezenti
sunt de acord cu proiectul ordinii de zi.
Proiectul ordinii de se aprobă cu 14 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot
împotriva.
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon, aduce la consiliului local ca
fiecare proiect de hotarare este însoţit de: referatul de aprobare, semnat de initiator,
de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, și de avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale
consiliului local;
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon, aduce la consiliului local
prevederile Ordonantei de Urgenta Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ,’’ respectiv ‚’daca aveti un intetes personal in problemele supuse

dezbaterii si votului, aveti obligatia sa anuntati la inceputul sedintei de astazi.’’
Hotararile adoptate cu nerespectarea acestor dispozilii legale sunt nule de drept’’
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume Aprobare aprocesului verbal al
sedintei ordinare a Consiliului Local Helegiu din 22.08.2019.
În conformitate cu prevederile art.138 alin. (15) din Ordonanța de urgență 57/2019
privind Codul Administrativ ” La începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al
unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare” care a avut loc în 22.08. 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 trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
aprobarea presedintelui de sedinta-Initiator -primarul comunei Helegiu domnul
Enea Nicu Ciprian
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul îl propune pe domnul consilier Rusu Ion.
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au
amendamente cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de
hotarare prezentat.
Nefiind alte amendamente, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma
prezentata şi se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea nr.34 privind
aprobarea președintelui de ședință ,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
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: este o situație de urgență pentru a repara acoperișul Școlii de la Deleni.
Toți cei pe care i-am contactat ne-au cerut sume mari de bani.Am găsit o fimă din
Brătila care a venit cu cel mai mic preț, 75000 lei. Este un preț corect , celălate
firme ne-au cerut 140de mii. Au început deja lucrările deoarece trebuie să înceapă
școala, lucrează pe bucățele.Am luat banii de pe două investiții, 40000 de la
ciușmea și 50000 de la camerele de supraveghere. Am avut control de la prefectură
în toate școlile. Probleme sunt la Drăgugești, școala nu arată bine, trebuie să găsim
o soluție.Parchetul este foarte tocit, s-au adus lemne și s-au pus peste terenul de
fotbal, au spart tabloul de la current electric. Am pus 35 000 pentru alee și
termoizolație, la ultima rectificare am primit 9000 de lei, aș propune să schimbăm
tot parchetul.

Domnul consilier Măgdălina Ion: stratul care a rămas este toxic. Era înainte un
parchet de lemn foarte bun.
Primarul: școala s-a făcut de inspectorat prin Banca mondială. Dacă sunteți de
accord să renunțăm la acele investiții și să cumpărăm parchet, un parchet bun este
în jur de 50lei/mp, iar din toamnă poate mai găsim ceva bani să facem și acele
lucrări. Lucrarea să o facem cu cineva din comună, este o problemă și cu forța
demuncă, nu sunt oameni.Sunteți de accord să facem parchetul deocamdată?
Domnul consilier Măgdălina Ion: da domnule primar. Ar fi urgent parchetul și o
supraveghere video.
Primarul: la acel control a participat și un inspector , trebuie să facem un plan de
analiză care costa 1000 de lei și să montăm camera.Doamna director a spus că
planul de analiză îl suportă școala, s-au luat măsuri și până la începutul școlii
trebuie să fie camera în toate școlile.Școal pune camerele, noi parchetul și dacă mai
rămân bani vom face și celălate investiții. Am primit bani pentru modernizarea
grupurilor sanitare la Deleni și există riscul să pierdem banii.Ne-au dat 60000 de
lei și am crezut căii pot folosi dar se pot utiliza doar pentru grupuri sanitare noi
lipite sau în interiorul școlii.Singura sală unde s-ar putea amenaja este magazia, nu
știu dacă cei de la DSP ar fi de accord, nu este apă curentă zilnic, doar să nu-l
folosim mereu, să-l amenajăm. Să împărțim sala de calculatoare, copii nu vor mai
fi foarte mulți și să avem un grup sanitar în interiorul școlii.Am luat în calcul să
achiziționăm două module echipate dra inspectoratul nu le decontează. O să merg
la școală să ne consultăm, 60000 de lei ne-ar ajunge să le amenajăm în interior și
vor fi folosite periodic.
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au
amendamente cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de
hotarare prezentat.
Nefiind alte amendamente, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma
prezentata şi se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea nr.35 privind
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu,aprobată cu 14
voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
aprobarea caietului de sarcini ai Serviciului public de salubrizare Helegiu-Initiator
-primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Secretaru comunei , doamna jurist Mariana Spiridon , prezintă proiectul de
hotarare.
Domnul consilier Măgdălina Ion: cine știe cât gunoi se produce.În Felca au venit
niște dube și au aruncat gunoi.
Primarul: plata noastră către ADIS este foarte mare.Nici macar eu nu pot colecta
selective. Am fost cu soția la Covasna și au zis că ei colectează selectiv de doi ani.

Domnul consilier Stoica Nelu : s-au implicat mai mult.
Domnul consilier Măgdălina Ion: ies copii în centru și dsi este tomberon, desfac
înghețata și aruncă hârtia în șanț.
Primarul: dacă părinții nu se implică.
Domnul consilier Stoica Nelu: ar trebui să ne implicăm și noi, campanii de
conștientizare și sancționare.
Domnul consilier Măgdălina Ion: ar trebui o campanie de rușinare.
Primarul:cum colectați gunoiul menajer, pe acesta nu-l ia. Și la 12 noaptea mă
sună.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: sunteți primar 24 din 24..
Primarul: eu mi-am asumat asta dar din bun simț nu suni după o anumită oră.
Tudor e plecat la încasat în comună,și să le spunem dacă nu vor contract vor plăti
oricum sub formă de taxă.
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au
amendamente cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de
hotarare prezentat.
Nefiind alte amendamente, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma
prezentata şi se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea nr.36 privind
aprobarea caietului de sarcini ai Serviciului public de salubrizare Helegiu-aprobată
cu 14 voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un vot împotriva.
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari,
diverse)
Domnul consilier Tudor Marinel: am fost sunat de Bobeică.
Primarul. Problema cu șanțul, este al drumurilor naționale și nu avem voie să
intervenim pe el, în Ciortea nu vor să ne accepte recepția dacă nu tăiem din el.
Viceprimarul : ei spun că așa este legea.
Primarul: ne-au spus că dacă continuăm și sunt accidente noi răspundem.Am făcut
șanț betonat și au zis că nu este voie.
Domnul consilier Tudor Marinel: ce cale de rezolvare este?
Primarul: decolmatăm și cărăm pământul, nu pot face altceva. Dacă ești gospodar
îți faci un șanț, un gard.
Doamna consilier Coman Elena: oamenii din strada Pârâu ar vrea să faceți ceva
acolo.
Primarul: a venit cineva, va merge acolo un bulldozer, acolo este ca la Drăgugești
pe Vale când vine apa mare sapă.
Doamna consilier Coman Elena: făcut ceva să se scurgă apa la vale.
Primarul: acolo trebuiesc gabioane.

Viceprimarul: acum doi ani a fost un bulldozer acolo.
Primarul: am o problemă la Drăgugești. Nea Ghineț este în pericol să plece cu
totul la vale, a mâncat cam 1 metru, au scos pământ din curți și l-au pus lângă
gard., circulație nu a mai fost pe drum și a plecat 15 metri la vale.Râpa e mare dacă
se surpă.
Domnul consilier Bodea Constantin: unde s-a făcut canalizare ce trebuie să facă
oamenii ca să se branșeze ?
Primarul: se face cerere, se achită o taxa de 50 de lei, vor face lucrările în regie
proprie, să cumpere țeavă mare, vorbesc cu Marius.Au fost câtiva care au stat o
viață fără apă, când am turnat asphalt au venit și vroiau să se branșeze la apă, că au
dreptul la apă.
Domnul consilier Stoica Nelu: pavajul din centru , unde îl utilizați?
Primarul: vrem să pavăm în față la cămin.
Domnul consilier Stoica Nelu: mă gândeam să îlfolosim la troiță.
Doamna consilier Macovei Mihaela: și în zona școlii ar trebui puse pavele, între
Florin și asfalt.
Domnul consilier Măgdălina Ion: la Drăgugești peticsc drumul, fac reparația la
intrare.
Primarul. Pe 28 august expiră autorizația, firma efectiv iși bate joc.Firma de la
Brătila a lucrat foarte bine.Sunt firme care intră în faliment, nu le-am dat receptia.
Domnul consilier Stoica Nelu : un șanț la biserică.
Primarul: de luni facem șanțul pe stânga și pe dreapta, ieșim la pârâu.
Domnul consilier Stoica Nelu :pot să-l întreb pe preotul Bode ape pavaj.
Primarul: da.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: la Momanu?
Primarul: lucrăm la proiect. Vreau să vă anunț că sâmbătă și duminică avem zilele
comunei, duminică începând cu ora 2, dacă vreți vă invit acolo. Parca nu așmai fi
vrut să organizez festival anul acesta, sunt foarte multe cheltuieli.
Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Poenaru Elena Iustina
declara inchise lucrarile sedintei de ordinare a consiliului local Helegiu din 28
martie 2019 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta
Rusu Ion
Secretar comuna
Spiridon Mariana

Intocmit,
Cons.jr. Guramba Carmen

