ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 18.12.2019, 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.370 din 11.12.2019.
La sedinta , a absentat domnul consilier Rusu 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.
Proiectul ordinii de zi cuprinde 6 puncte .
1. Aprobare aprocesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Helegiu din 20.11.2019;
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 inițiator -primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian
3. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 50/20.11.2019 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte
taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Helegiu, judetul Bacau în anul 2020 inițiator -primarul
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
4. Proiect de hotarare privind modificarea tarifului pe care il va percepe Serviciul Public de Salubrizare Helegiu de la persoanele
fizice si juridice pentru prestarea activitatilor de colectare, transport si depozitare deseuri solide Initiator -primarul comunei
Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
5. Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico economici
ai obiectivului „Modernizare si consolidare camin cultural, sat Helegiu “,aprobati prin HCL nr.35/28.06.2017 si modificati prin
H.C.L 20/28.03.2019 si H.C.L.41/13.09.2019 Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
6.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 ordinare a Consiliului Local Helegiu din
20.11.2019
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 20 noiembrie 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2019 inițiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: până vineri vor intra banii pentru încălzire.
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.57 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019,aprobată cu 14 voturi
„pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 50/20.11.2019 privind valorile
impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Helegiu, judetul
Bacau în anul 2020 inițiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: se mărește cu 1 leu taxa la salubritate, mașina este în service, s-au mărit taxele peste tot, încercam să ținem taxa cât mai
jos, vom avea 7 lei pentru cei fară contract și 6 lei pentru cei cu contract, 35 de lei pentru persoanele juridice. Este greu,
cheltuiala este foarte mare, avantajul este că ne păstrăm oamenii.
Doamna consilier Stanciu Elena: tu ca primărie trebuie să aduni gunoiul.
Domnul consilier Tudor Marinel: să băgam taxa în impozit.
Primarul: nu putem deoarece serviciul are personalitate juridică.Factura către Eco Sud este 8500 de lei în fiecare lună, se adună
salariile, cheltuielile mașinii.
Domnul consilier Măgdălina Ion: la Adjud sunt cei mai competenți pentru mașină.Ce alternativă avem la cei care nu sunt
proprietari?
Primarul:i-am identificat, sunt cu declarație de luare în spațiu.
Domnul consilier Măgdălina Ion: să adunăm bănuți să montăm containere.
Primarul: am luat câteva dar sunt scumpe.
Domnul consilier Măgdălina Ion: pe Obede sunt mormane de gunoi, dacă am fi pus un container acolo.
Primarul: le dă foc, le sparg.
Domnul consilier Măgdălina Ion: să punem totuși două trei containere acolo.
Domnul consilier Stoica Nelu: am eu o soluție. Am discutat cu cei de la Vancraft și îți pun la dispoziție container pentru hartie.
Putem pune unul la sorin, să identificăm mai multe puncte, sunt multe cartoane și s-ar reduce costul.
Primarul: suntem obligați să-l facem selectiv. Mă gândesc să cumpărămsaci menaj și pe 13 a lunii să adunămdoar carton.
Domnul consilier Măgdălina Ion: în zona Bresco așa se colectează.
Primarul: astăzi să luăm carton, maine doar sticla.
Domnul consilier Măgdălina Ion: să nu le mai arunce haotic.
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.58 privind modificarea HCL nr. 50/20.11.2019 privind valorile impozabile, impozitele și taxele

locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Helegiu, judetul Bacau în anul 2020,
aprobată cu 14 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind modificarea tarifului pe care il va percepe Serviciul
Public de Salubrizare Helegiu de la persoanele fizice si juridice pentru prestarea activitatilor de colectare, transport si depozitare
deseuri solide Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare.
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.59 privind modificarea tarifului pe care il va percepe Serviciul Public de Salubrizare Helegiu de la
persoanele fizice si juridice pentru prestarea activitatilor de colectare, transport si depozitare deseuri solide, aprobată cu
14 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind modificarea

indicatorilor tehnico economici ai

obiectivului „Modernizare si consolidare camin cultural, sat Helegiu “,aprobati prin HCL nr.35/28.06.2017 si modificati prin
H.C.L 20/28.03.2019 si H.C.L.41/13.09.2019 Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotărâre.
Primarul: s-au mărit contribuțiile și mai sunt niște diferențe pentru neprevăzute, am avut o problemă cu un zid care s-a prăbușit,
m-am săturat de acest cămin, amluat în calcul rezilierea contractului, avem problem și cu proiectantul. E ultima lucrare pe care o
mai fac, era mai bine daca îl faceam nou. Avem niște problem cu terenul și așa era măsura pe AFIR, altfel nu ne încadram.
Muncesc mult , este șubred,se sapă manual, dacă dau jos acoperișul se prăbușește zidul, nu cred că îl vom termina niciîn
2020.Valoarea proiectului este mica și nu cred că o pot scoate la capăt. Nu a venit nimeni la licitație, ei sunt o firmămică. M-am
săturat de firme care nu au capacitate și care încurcă primăriile, noi suntem norocoși, în alte părți e și mai grav, au crescut
prețurile cu salariile.
Domnul consilier Măgdălina Ion: muncitorii caută salarii ca în Germania și se lucrează ca în România.
Primarul: cară betonul cu camionul, nu poți să termini așa.
Domnul consilier Măgdălina Ion: rectificarea se face modular.
Primarul: la zid a fost vina lor, avantajul este că a intrat frica în ei și lucrează corect.
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.60 privind modificarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului „Modernizare si consolidare
camin cultural, sat Helegiu “,aprobati prin HCL nr.35/28.06.2017 si modificati prin H.C.L 20/28.03.2019 si
H.C.L.41/13.09.2019, aprobată cu 14 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.

Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverse)
Domnul consilier Zărnescu Vasile: Nistor v-a rugat să interveniți în pârâu , nu are cum să ajungă.
Viceprimarul: am fost anul trecut la Busuioc.

Primarul: la buldo am pus lama, am zis că să fie pregătit. Aduc un buldo, voi lua un utilaj și vom merge, rezolvăm problema și la
Tafalan.
Doamna consilier Stanciu Elena: la ședința de la școală s-a zis că este o mare problemă cu terenul de la școală, au probleme în
timpul orelor.
Primarul: când e sărbătoare, nu știu cum să procedez, nu am vrut să-l închidem, ar trebui interzis accesul în timpul orelor de curs.
Acum avem și grupuri sanitare ar trebui să închidempoarta școlii, cine vrea pachet să își ia dimineața, ca la Onești, nuieși din
școală , poarta din față să fie închisă.
Domnul consilier Măgdălina Ion: niște camere.
Primarul: punem în toată comuna, cu fibră optică, cu panou central la primărie, se va eșalona plata lor, vomplăti în 24 de luni, am
identificat zonele, punem câte 10 în fiecare sat. Eu am camere, erau niște copii în magazin, a venit o doamnă și a furat bici cleta
din fața magazinului, am găsit-o în față la Marinel.
Domnul consilier Tudor Marinel: când am văzut am intrat în panică, am crezut că s-a lovit cineva.
Primarul: este o fată pe care nu o cunosc, am văzut-o în față la doamna Stanciu.
Doamna consilier Stanciu Elena: este cineva care era la Belci.
Domnul consilier Stoica Nelu: cu iluminatul în partea din centru?
Primarul: am găsit alaltăieri băgat în ceas un băț care bloca siguranțele, e vreun copil sau vecin, le găsește Sorin dereglate mereu.
Domnul consilier Stoica Ion: nu se poate pune capac și lacăt?
Primarul: e pe ulița din spatele tău.
Doamna consilier Macovei Mihaela: aseară s-au aprins.
Primarul: umblă la ele și le dereglează,când a fost școala de vară a dispărut riceverul, am cumpărat altul. Sunt oameni care trec cu
lemne și vor să nu fie lumină. Capacul e din plastic, nu e metalic, în partea de jos nu se întâmplă, numai în centru.
Domnul consilier Tudor Marinel: nu se poate face ceva cu cei care parchează pe trotuar la Helegiu?
Primarul: am dat comandă de indicatoare.
Domnul consilier Tudor Marinel: sunt câteva mașini parcate mereu.
Primarul: vom face indicatoare, la Deleni e pistă de raliu, trebuie făcute cocoașe, am vorbit, sunt foarte scumpe, cele din cauciuc
sunt în jur de 6000 fară TVA.În primăvară trebuie refăcut drumul la Deleni, nu știu când vom avea buget.
Domnul consilier Stoica Nelu: unde s-a pus balast, în fața magazinului, o parte a plecat la vale, să săpăm și să punem niște dale.
Primaru: la anul vrem să schimbăm gardul și când vom turna vom face și asta, sunt multe mașini.

Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Bodea Constantin declara inchise lucrarile sedintei de ordinare a
consiliului local Helegiu din 18 decembrie 2019 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta
Bodea Constantin

Secretar general comuna Helegiu ,
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