ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 29.05.2019, 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.189 din 23.05.2019.
La sedinta , a absentat domnul consilier Oprea Sorin , 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 11 mai 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 Stanciu Elena o
propune pe doamna consilier Bulăiasa Elena.
Pe ordinea de zi sunt 5 puncte .
Presedintele de sedinta, doamna consilier Bulăiasa Elena 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 aprobarea Organigramei si statului de functii al apartului
de specialitate al primarului comunei Helegiu si structurilor subordonate Consiliului
local Helegiu pentru anul 2019- Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu
Ciprian
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de paza pentru anul 2019-Initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
4.Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimonial Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara
- ADIB Bacau - Initiator -primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian
5.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.23 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 aprobarea
Organigramei si statului de functii al apartului de specialitate al primarului comunei
Helegiu si structurilor subordonate Consiliului local Helegiu pentru anul 2019- Initiator 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 o abținere din partea domnului consilier Tudor Marinel astfel s-a adoptat
Hotararea nr. 24 privind aprobarea Organigramei si statului de functii al
apartului de specialitate al primarului comunei Helegiu si structurilor
subordonate Consiliului local Helegiu pentru anul 2019 cu 13 voturi „pentru” , o
abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
aprobarea Planului de paza pentru anul 2019-Initiator -primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian.
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul de hotarare.
Domnul consilier Măgdălina Ion: la paza școlilor ar trebui un sistem de securitate
video, mai ales la Drăgugești, au fost probleme acolo, uși forțate. Trebuie
supravegheate căile de acces, în special intrarea în școală.
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.25 privind aprobarea
Planului de paza pentru anul 2019 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
cotizatiei anuale la patrimonial Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - ADIB
Bacau -Initiator -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 în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea nr.26 privind aprobarea
cotizatiei anuale la patrimonial Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - ADIB
Bacau aprobată cu 14 voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un vot împotriva.
5.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari,
diverese).
Doamna consilier Stanciu Elena: este o mare problema cu apa de la Centru de
recreere Brătila, nu se poate folosi.
Viceprimarul: a fost acolo o firmă de instalații dar trebuie schimbat boilerul.
Doamna consilier Stanciu Elena: sa luați masuri cu asfaltul de la Brătila, suntem la
mijlocul verii și nu s-a făcut nimic.
Viceprimarul: s-a discutat cu un constructor dar nu s-a putut interveni din cauza ploii.
Doamna consilier Stanciu Elena: vor începe lucrările anul acesta?
Viceprimarul: vor începe dar doar se va plomba.Se va face podul de la Cristea la
deal, se va prinde la anul un covor asfaltic deoarece anul acesta nu ne încadrăm în
bani.
Domnul consilier Stoica Neleu:becurile la Brătila, pe strada principală s-au montat dar
pe partea cu moara este foarte întuneric.
Viceprimarul: au pus lămpi noi, când le demontează le vor pune și unde lipsesc.
Domnul consilier Stoica Neleu: la biserică la Drăgugești este jale, s-a degradat foarte
mult după ploi.
Viceprimarul: pentru Drăgugești s-a luat legătura cu unproiectant pentru a se face
șanțurile și pe partea cealaltă.
Domnul consilier Rusu Ion:se va strica drumul.
Domnul consilier Măgdălina Ion: se vor face cu biscuiți carosabili.
Viceprimarul: face parte din proiectul de amenajare a centrului civic.
Domnul consilier Pîrjol Cătălin: balastul la Deleni din centru la vale trebuie tasat, se
spală de la ploi.
Viceprimarul: se tasează cu un cilindru.
Doamna consilier Stanciu Elena: rigolele se mai fac la Brătila?
Viceprimarul: pe marginea drumului am început să lucrăm de ieri.
Domnul consilier Pîrjol Cătălin: șanțul din fața școlii este înfundat.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: să luați măsuri cu copii familiei Ungureanu, nu au
lumina. Trebuie o balustradă la școala de la Brătila, oamenii în vârstă nu puteau să
coboare la votare. Anul trecut am zis că punem un covor asfaltic la Brătila.
Viceprimarul. Anul trecut aa venit o firmă și prețul era foarte mare, 3 mliarde jumătate.
Domnul consilier Stoica Nelu: să ne gândim la problema cu gazele,poate pe PNDL 2
Domnul consilier Măgdălina Ion: am făcut o precizare când noi am fost de acord cu o
lucrare a lor, să facă și ei o stație de gaz.
Domnul consilier Rusu ion: se propusese mai demult un proiect dar s-a oprit.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: cu apa de la Brătila, ar trebui făcut bazinul din Ceir.
Viceprimarul: va fi cu pompe.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: să fie două pompe și bazinul renovat.

Domnul consilier Stoica Neleu: la Bârsănești au cumpărat teren la Tazlău, forează la
marginea apei și împinge apa la deal cu pompe.
Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Bulăiasa Elena declara
inchise lucrarile sedintei de ordinare a consiliului local Helegiu din 29 mai 2019 ,drept
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta
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Secretar comuna
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