ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 13.09.2019, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului local
comunal Helegiu
Consiliul Local a fost convocat în sedinta ordinara cu respectarea prevederilor
art. 133 din Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul Administrativ şi prin dispozitia
primarului nr.274 din 6.09.2019.
La sedinta , a absentat domnul consilier Zărnescu Vasile , 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.
Proiectul ordinii de zi cuprinde 8 puncte .
1.Aprobare aprocesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Helegiu din
22.08.2019;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare
al Consiliului Local Helegiu -Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu
Ciprian;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a statului de functii ale
aparatului de specialaitate al primarului comunei Helegiu si structurilor/ serviciilor
publice din subordinea Consiliul Local al comunei Helegiu -Initiator -primarul comunei
Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian;
4. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre Biserica „Sfantul Nicolae”
din satul Bratila a imobilelor Scoala cu clasele I - IV Bratila III , anexe si tern aferent in
suprafata de 1364 mp -Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Helegiu pentru anul 2019-Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu
Ciprian.
6. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale produsa in HCL 20/28.03.2019
la indicatorii tehnico economici pentru proiectul “Modernizare si consolidare camin
cultural sat Helegiu”,aprobati prin HCL nr. 35/28.06.2017-Initiator -primarul comunei
Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
7. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ’’Dotare Camin Cultural in sat
Helegiu,judetul Bacau’’-Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
8.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.
Se aduce la cunoștință 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;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ , ”dacă aveți un interes personal în problemele supuse dezbaterii și
votului , aveți obligația să anunțați la începutul ședinței de astăzi. Hotărârile adoptate cu
nerespectarea acestor dispoziții legale sunt nule de drept.”
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume Aprobare aprocesului verbal al sedintei
extraordinare 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 august 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
Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Helegiu -Initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Doamna consilier juridic prezintă proiectul de hotărâre.
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.37 privind
aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local
Helegiu ,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
Organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialaitate al primarului
comunei Helegiu si structurilor/ serviciilor publice din subordinea Consiliul Local al
comunei Helegiu -Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Doamna consilier juridic prezintă proiectul de hotărâre.
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.38 privind
aprobarea Organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialaitate al
primarului comunei Helegiu si structurilor/ serviciilor publice din subordinea
Consiliul Local 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 darea in
folosinta gratuita catre Biserica „Sfantul Nicolae” din satul Bratila a imobilelor Scoala cu
clasele I - IV Bratila III , anexe si tern aferent in suprafata de 1364 mp -Initiator -primarul
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: există o cerere facută de părinte, școala nu este într-o stare foarte bună, în
cerere sunt trecute o serie de activități.Poate reuși sa facem măcar gardul, părintele
vrea să facă acolo o sală mortuară.
Domnul consilier Stoica Nelu: cine va asigura finanțarea pentru întreținere?

Primarul : ajutorul pentru biserică va fi în același mod, bănuții vorfi folosiți în funcție de
nevoi.Nu avem capacitatea de a face noi asta, la Deleni și Drăgugești casele praznicale
se tencuiesc, la Ciortea este deja gata, la deleni au luat și fonduri.
Domnul consilier MăgdălinaI Ion: este o decizie bună, urmeaza să fie data o lege care
nu îți dă voie să ții mortul în casă.
Viceprimarul: nu găsești teren pentru constructie.
Domnul consilier MăgdălinaI Ion: este un pas înainte.
Primarul: a fost și un incendiu acolo, înăuntru nu arată rău. Noi mai avem clădiri cu care
nu știu ce se va întâmpla.Am pus geamuri și am tencuit școala de la Brătila , școala de
acolo probabil va avea altă destinație, acolo nu va mai fi școală.Săptămâna trecută a
venit domnul director de la GAL , ar fi interest să îi punem la dispoziție în Centru de zi o
camera deoarece nu mai pot folosi sediul de la Domiconst. Eu le-am dat acordul mai
ales că doamna doctor va putea folosi spatiul de la dispensar.
Domnul consilier Stoica Nelu: e bine să fie folosită clădirea.
Primarul. Clădirea arată bine, este fata acea acolo care o îngrijește. A rămas să vină
domnul director cu o cerere.
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.39 privind
darea in folosinta gratuita catre Biserica „Sfantul Nicolae” din satul Bratila a
imobilelor Scoala cu clasele I - IV Bratila III , anexe si tern aferent in suprafata de
1364 mp, 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
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pentru anul 2019Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: la venituri am primit suma de 9000 de lei , pe cheltuieli trebuie să suplimentăm
deoarece am fost nevoiți să închiriem un microbus pentru transportul elevilor, este
necesară suma de 29000 să ne ajungă până la sfârșitul anului, sperăm să primim un
microbus, am înțeles că sunt comandate. Când vom primi microbus vom rezilia
contractual, n-am dormit doua nopti deoarece nu reușeam să găsim să închiriem un
microbus. Am găsit o firmă dar nu le-a convenit suma de 6000 de lei. Când ai un utilaj
de 22 000 de euro nu-ți convine să-l ții. Am găsit pe cineva de la Nicolae Bălcescu, dar
vineri nu aveam șofer. Trebuie să fie cineva care are D și să vină cu 1200 de lei pe
lună, l-am găsit pe domnul Tafalan chiar dacă este o persoană care are o vârstă
înaintată.
Domnul consilier Măgdălina Ion: ce număr de locuri are?
Primarul: 22 sau 24.
Domnul consilier Măgdălina Ion: ce număr de elevi sunt?
Primarul: 54. S-a făcut un transport cu microbuzul nostru și 2 cu microbuzul închiriat.
Domnul consilier Măgdălina Ion: să nu mai facă cursa de Drăgugești.
Primarul: asta este o chestie care mă depășește, nu avem ce face. Luni erau trei părinți
care vroiau să-și înscrie copii la Helgiu.Nu știu exact cum stau lucrurile, știam de cursa
de la Helegiu dar nu e o chestiune care ne privește.Primul transport cu copii este la 7 și

15. Este o soluție care nu-mi convine. Eu nu pot să-l cumpăr decât dacă înființăm un
serviciu ca la salubritate. Cel mai bine ar fi fost ca la nivel de inspectorat să ne dea
microbuz, ei au vrut să închidem școala, atunci ar trebui să asigure și transportul
elevilor.
Domnul consilier Măgdălina Ion: când se închide școala avem probleme.
Primar: dacă gândești ca părinte o clasă în care se află 3 copii nu se învață, o oră în
care să predai simultan la 4 clase , ar trebui ca o clasă să aibă minim 15 copii în clasă,
la brătila sunt 54 de copii la clasele I-VIII.
Domnul consilier Măgdălina Ion: nu este acesta efectivul copiilor de la Brătila, sunt mulți
și la Onești.
Primarul: nu cred că mai sunt mulți. Părintele hotărăște dacă îl duce la altă școală.Sper
ca în octombrie să fie un microbuz nou, cel mai probabil în 4-5 ani se va mai desființa o
școală.
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.40 privind
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pentru anul
2019, aprobată cu 14 voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind indreptarea
erorii materiale produsa in HCL 20/28.03.2019 la indicatorii tehnico economici pentru
proiectul “Modernizare si consolidare camin cultural sat Helegiu”,aprobati prin HCL nr.
35/28.06.2017-Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: când am trimis către AFIR am observat că a fost trecută suma fără TVA. Sunt
foarte supărat deoarece nici o firmă nu lucrează în ritmul care trebuie. Se lucrează
foarte lent , nu au oameni, au excavat manual, în acest ritm nici în trei ani nu terminăm
lucrările, la Aleea pietonală reziliem contractul, la dispensar se finalizează lucrările în
partea de sus și se mută în partea de jos.În proiect a fost trecută centrala în fața
dispensarului, am chemat proiectantul .
Domnul consilier Măgdălina Ion: la cămin 175000 de la bugetul local , e mult.
Primarul : vi se pare mult un cămin de 360 mp 6 miliarde?
Domnul consilier Măgdălina Ion: o casa la Drăgugești o faci cu 2 miliarde, mă
îngrijorează suma având în vedere destinația clădirii.
Primarul: este un cămin aflat în centrul comunei, valoarea cu care contribuim este de 3
miliarde și ceva.Era necesară ridicarea căminului și este prețul cel mai mic, are 360 de
metri, are 25 tone de fier.
Domnul consilier Măgdălina Ion: puteam folosi banii la altceva.
Primarul: vorbeam cu cei de la ISC care spuneau că am fi ajuns cu 20 % mai ieftin dacă
făceam o clădire nouă. Este o clădire fără stâlpi la colturi, fără fier, cu pereți care cad, o
clădire aflată în centru comunei.Când se va termina lucrarea se vor desfășura aici doar
activități culturale, să înființăm un grup folcloric, să facem căteva evenimente. Peste tot
văd doar oameni supărați. Mi-aș dori să avem o zi a recoltei, mai multe activități, o
bibliotecă mare.
Doamna consilier Stanciu Elena: puteți organiza și la Brătila, la centru.

Primarul: marți și joi avem deschise bibliotecile la Deleni și Drăgugești și chiar vin copii,
se citește carte. Mergeți și vedeți câți copii vin, ar fi bine să avem o bibliotecă mare.
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.41 privind
îndreptarea erorii materiale produsa in HCL 20/28.03.2019 la indicatorii tehnico
economici pentru proiectul “Modernizare si consolidare camin cultural sat
Helegiu”,aprobati prin HCL nr. 35/28.06.2017, aprobată cu 14 voturi „pentru” , nici o
abtineri , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
implementarea proiectului ’’Dotare Camin Cultural in sat Helegiu,judetul Bacau’’Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: este o măsură pe GAL, putem să facem proiectul sau nu și să achiziționăm
costume populare.Costumele pe care le avem noi sunt chiar folosite. Finanțarea este de
5000 de euro cu care putem achiziționa costume.
Doamna consilier Stanciu Elena: să fie un pic mai mari.
Primarul:numai mari am luat în considerare, poate facem un ansamblu.La noi nu mai
funcționează școlile de arte și meserii.Pentru asfaltul de la Deleni m-au sunat 100 de
persoane că e prea îngust, că e prea înalt. La drumul de la drăgugești nu i-am făcut
receptie,, nu avem ce face, o să ne judecăm .
Domnul consilier Rusu Ion: la poartă către domnul Măgdălina este rupt drumul.
Primarul: astea sunt firmele care le avem astăzi, facem compromisuri.nu sunt mulțumit
de ele . La drumul de la Drăgugești nu puteam să ne asumăm receptia, dacă ar fi
reparat macar ce au început. Vom face reparațiile cu o altă firmă și ne vom îndrepta
împotriva ei.Sunt foarte multe UAT-uri în această situație. Cred că și proiectarea este o
problemă, manopera la pavele era de 9 lei, la borduri 5 lei, acum trebuie să căutăm alt
constructor.
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.42 privind
implementarea proiectului ’’Dotare Camin Cultural in sat Helegiu,judetul Bacau’’,
aprobată cu 14 voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si anume Probleme curente care se supun
dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverse)
Domnul consilier Pîrjol Cătălin: în prima curbă s-a pus niște beton și dai cu roata în el.
Primarul: nu știu cum putem să-l spargem.Anul acesta nu mai avem bani pe reparații.
Se circulă cu viteză mare, mi-au cerut 6000 de lei pentru o traversare, îmi trebuie 20 cel
putin, ar trebui 1 miliard. Pentru asfaltul de la Drăgugești trebuie să găsesc o soluție, să
plombez crăpăturile, 20-30 de cămine trebuiesc refăcute dar nu avem nici bani nici o
firma care să le execute. Ar fi bine să avem 5 oameni la serviciul de drumuri iar la ajutor
social nu avem decât 3 oameni.

Domnul consilier Stoica Nelu: o asociere între comune cu Livezi și Bârsănești.
Primarul : am solicitat ajutor printr-o formă asociativă cu Liveziul să facem drumul
Poenii: Am făcut măsurători pentru acest drum dar nu am găsit înțelegere, voi face
proiectul până la ultima casă, poate găsim înțelegere la Consiliul Județean.
Domnul consilier Măgdălina Ion: toată lumea fuge de cheltuială.La Caliova în curbă nu
se rezolvă? Vine iarna.Ar trebui un buldozer să facă drumuri spre Bouri.
Primarul: a fost făcut și anul trecut.
Domnul consilier Măgdălina Ion: o parte mai trebuie făcut.
Primarul: sunați luni sau marți, vom avea un excavator, buldozerul este stricat, sunați
să-mi aduceți aminte.
Domnul consilier Măgdălina Ion: sunt și probleme la trei fântâni.
Primarul: o să trimitem pe cineva. Vine mizerie foarte multă de la deal.
Domnul consilier Măgdălina Ion: săptămâna trecută au aruncat saci de gunoi pe Felca.
Primarul: numai la Drăgugești am văzut oameni care urcă cu căruța plină , la deal , ca
să arunce gunoiul.
Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Rusu Ion declara inchise
lucrarile sedintei de ordinare a consiliului local Helegiu din 13 septembrie 2019 ,drept
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta
Rusu Ion
Secretar comuna
Spiridon Mariana
Intocmit,
Cons.jr. Guramba Carmen

