
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
UAT COMUNA HELEGIU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 
Incheiat azi 13.06.2019, 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.210 din 13.06.2019. 
La sedinta , a absentat domnul viceprimae 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 29 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. 
Pe ordinea de zi  sunt 4 puncte . 
Presedintele de sedinta, doamna consilier Bulăiasa Elena da citire ordinii de zi, si 
anume: 

1. Proiect de hotarare privind însușirea și aprobarea documentatiei cadastrale de 
dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al comunei Helegiu 
proprietate publică a comunei Helegiu, teren de categoria curți construcții situat 
în intravilanul satului Drăgugești,comuna Helegiu, județul Bacău în suprafață de 
3290 mp, înscrisa în cartea funciară nr.60316, Helegiu, nr. Cadastral 60316, în 2 
loturi, conform avizului OCPI Bacău nr.27423/29.11.2018 – inițiator primarul 
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian; 

2. Proiect de hotarare privind însușirea modificarilor și completărilor intervenite în 
inventarul bunurilor aparținand domeniului public al comunei Helegiu, județul 
Bacău – inițiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizațieianuale la patrimoniul ”Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” – inițiator primarul 
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian; 

4. 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 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 însușirea și 
aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând 
domeniului public al comunei Helegiu proprietate publică a comunei Helegiu, teren de 
categoria curți construcții situat în intravilanul satului Drăgugești,comuna Helegiu, 
județul Bacău în suprafață de 3290 mp, înscrisa în cartea funciară nr.60316, Helegiu, 



nr. Cadastral 60316, în 2 loturi, conform avizului OCPI Bacău nr.27423/29.11.2018 – 
inițiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian. 
Primarul prezintă proiectul de hotarare. 
Primarul: bucățica de teren pe care am dat-o parohiei Drăgugești, iar la notariat ne trece 
o suplimentare a hotărârii de consiliu, trebuie scris că se face dezmembrare, abia apoi 
putem să dăm terenul părintelui. 
Domnul consilier Rusu Ion: terenul este al bisericii,nu? 
Primarul: terenul se întinde până la școală, noi am primit teren de la biserică pentru 
teren iar noi le dăm pentru casa praznicală. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: este un schimb de fapt. 
 
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.27 privind însușirea și 
aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând 
domeniului public al comunei Helegiu proprietate publică a comunei Helegiu, 
teren de categoria curți construcții situat în intravilanul satului 
Drăgugești,comuna Helegiu, județul Bacău în suprafață de 3290 mp, înscrisa în 
cartea funciară nr.60316, Helegiu, nr. Cadastral 60316, în 2 loturi, conform avizului 
OCPI Bacău nr.27423/29.11.2018  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 însușirea 
modificarilor și completărilor intervenite în inventarul bunurilor aparținand domeniului 
public al comunei Helegiu, județul Bacău – inițiator primarul comunei Helegiu domnul 
Enea Nicu Ciprian. 
Primarul prezintă proiectul de hotarare. 
Primarul: este vorba de școala de la Brătila, nu era trecut în inventar terenul, completăm 
inventarul domeniului public cu terenulși apoi îl vom da spre folosință pentru scopuri de 
casă praznicală. 
Secrtarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: avem și o modificare deoarece 
drumul de la Deleni e mai mare suprafața decât o avem prins în inventar. 
Primarul : la Deleni a fost intabulată doar partea carosabilă, firma de cadastru a 
intabulat doar aceasta suprafață ca să evite eventualele suprapuneri, când am depus 
pentru avizare a reișit ca suprafața este mai mare, facem acum masurători, cele mai 
multe problem au fost în partea de jos. 
Domnul consilier Stoica nelu: la proiectul cu școala se asigură și finanțare? 
Primarul: parohiile care au cerer au primit deja bani, și părintele va primi la fel.Am zis că 
îi voi da 10000 lei dar vedem cum facem cu cheltuielile pe care le avem din cauza 
vremii, am cheltuitfoarte mult cu balastarea.Vrem să facem gardul la Brătila și o parcare 
aici la părintele Ioniță.Noi i-am dat bănuții dar părintele zice că face gardul, trebuie și o 
parcare. La părintele de la Mocani să schimbăm acoperișul. Nu arată rău școala aceia, 
a fost odată un incident acolo. Săptămâna viitoare punem gemuri și uși la școala care a 
ars, gândiți-va ce putem face acolo.  



Doamna consilier Stanciu Elena: un azil de bătrâni. 
Primarul : este foarte greu , ar fi convenabil să o dăm în chirie, populația s-a 
înjumătățit.Am fost de înălțare la centru de zi , clasel a VIII- a au făcut festivitate, erau 
40 de copii în patru școli, sunt foarte puțini. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: o comunitate fără copii este o comunitate fără viitor. 
 
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.28 privind însușirea 
modificarilor și completărilor intervenite în inventarul bunurilor aparținand 
domeniului public al comunei Helegiu, județul 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 
cotizațieianuale la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău” – inițiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian. 
Primarul prezintă proiectul de hotarare. 
Primarul : taxa este de 6000 de lei pe care o plătim în fiecare an. În fiecare lună plătim 
8000 către EcoSud, este foarte mult.Aș vrea să colectăm selective, să mai scădem 
valoarea aceasta. Am dat 200 de milioane pentru reparațiile la mașina de gunoi. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: educarea omului este cel mai greu lucru. 
Primarul: știu că marea problemă este sustragerea.Apă a fost mereu dar nu vor să 
plătească, încasează colegii mei 500- 600 de lei.Am fost cu domnul Lache și vom 
încerca să forăm în Obede. Trebuie să fie măcar 2l/s. Ar trebuigândit un system de 
alimentare cu apă în zona Tazlău.Se lucrează la Sănduleni la un proiect cu foraj la 
câțiva metri si au un debit de 10l/s. 
Domnul consilier Stoica Nelu : la Bârsănești este greu de implementat. 
Primarul: și la noi este greu. Domnul Lachi a spusca în zona noastră sunt doar izvoare 
de suprafață care ,în timp, scad. 
 
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.29 privind aprobarea 
cotizației anuale la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Salubrizare Bacău” aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  nici o abtineri  , nici un vot 
împotriva. 
 
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, întrebări, diverse). 
 
Doamna consilier Macovei Mihaela: ar trebui un bec pe ulița noastra și la ieșire s-a lăsat 
foarte tare asfaltul. 



Primarul: astăzi se lucrează, am băgat 14 mașini acolo. La Drăgugești este o problema 
când se umflă pârâul. 
Doamna consilier Poenaru Iustina: drumurile în Brătila. 
Primarul: a plouat enorm, au fost pierderi de case, vom intervene când se vor opri 
ploile. 
Domnul consilier Zărnescu Vasile: trebuie o mașină de ballast în Munteni. 
Doamna consilier Stanciu Elena: s-a rupt și drumul acolo, o să sape apa balastul și se 
va rupe drumul. 
Primarul: a plouat foarte mult. 
Doamna consilier Stanciu Elena: este o problema cu apa la Centru de zi. 
Primarul: știu că a trecut Fuiorea pe acolo și a curățat bazinul, dar apa este pentru 
menaj. 
Doamna consilier Stanciu Elena: nu poate fi folosită nici pentru menaj. 
Primarul. Am fost acolo și am curățat, să nu fie o problemă cu sursa de apă. Doamna 
doctor cred că are și o problemă, dispensarul pe care îl modernizăm era într-o stare 
jalnică. Azi îl modernizăm și am dus-o într-un spațiu mai bun iar aici condițiile sunt ok. 
Doamna consilier Stanciu Elena: problema este cu apa. 
Primarul: s-ar putea să fie o problemă, merg acolo și verific. 
Doamna consilier Stanciu Elena: am văzut că ați început asfaltarea. 
Primarul: da, și vom asfalta și podul, vom plomba . La primavera vom turna un covor 
asfaltic. Firma care execută lucrările lucrează bine, se caută soluții pentru un tratament. 
Astăzi era programat să toarne asfalt dar la Bărăgan s-au găsit izvoare. 
Domnul consilier Bodea Constantin: și la Deleni au început să apară probleme. 
Primarul: vom tăia canalele. 
Domnul consilier Tudor Marinel: șanțul de la Bîngălău la vale. 
Primarul: nu pot face nimic, acolo e drum national, am primit adresă să tai 4 metri din 
beton , la Brătila unde ne intersectăm cu drumul national. 
Domnul consilier Tudor Marinel: este o problemă când vine apa mare. 
Primarul: de luni începem lucru la Drăgugești, sper să facem centru, să betonăm acolo, 
ieri am primit, prin rectificare,pentru școli suma de 60000 de lei la Deleni, și 100000 de 
lei la Helegiu.La Helegiu prind banii foarte bine, avem deja proiect, și la Deleni merg să 
vedem ce putem face. 
Domnul consilier Tudor Marinel: iluminatul public trebuie reglat deoarece se aprinde 
prea devreme. 
Primarul: voi vorbi astăzi cu cei care se ocupă de iluminat. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: la Drăgugești, la Prențu, trebuie intrat măcar cu buldo 
nostrum. 
Primarul: buldoexcavatorul este stricat, mâine va intervene un buldozer pe pârâu. 
Realitatea este că prin ape nu putem intervene deoarece nu este al nostru. Fiecare 
intervenție este degeaba, am intervenit de două ori până acum. 
Domnul consilier Rusu Ion: trebuie intervenit la Doriță. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: ar trebui să facem ceva,să facem 10 metri de rigolă. 
Primarul: de săptămâna viitoare facem rigolă până în centru. Am făcut raport către ISU , 
avem pagube în valoare de 3 miliarde, vom face șanț de la Geo la nea Rusu. Dacă 
facem șanț de sus în jos riști să dărâmi casele. Drăgugeștiul este cel mai greu sat. 
 



Nemaifiind alte interventii, doamna  presedinte de sedinta Bulăiasa Elena declara 
inchise lucrarile sedintei de ordinare a consiliului local Helegiu din 13 iunie 2019 ,drept 
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 

Presedinte de sedinta 
Bulăiasa Elena 
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 Cons.jr. Guramba Carmen 
  
 
 
 
 


