ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 27.05.2020, 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.134 din 18.05.2020.
Secretraul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti toti cei
15 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.
Presedintele de sedinta , domnul Tudor Marinel da citire ordinii de zi .
Proiectul ordinii de zi cuprinde 4 puncte .
1.Aprobare a procesului- verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Helegiu
din 28.04.2020;
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru
anul 2020 si modificarea si completarea listei de investitii -Initiator -primarul
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al
Comunei Helegiu la 31.03.2020- Initiator -primarul comunei Helegiu domnul
Enea Nicu Ciprian
4. Probleme curate care se supun dezbaterii consiliului :cereri intrebari, diverse.
Proiectul ordinii de se aprobă cu 15 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 Aprobarea procesului verbal al
sedintei ordinare a Consiliului Local Helegiu din 28.04.2020.

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 28.04.2020. Se supune spre
aprobare procesul verbal al sedintei anterioare, procesul verbal a fost aprobat in
unanimitate cu 15 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 si cheltuieli pentru anul 2020 si modificarea
si completarea listei de investitii -Initiator -primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian.
Domnul șef contabil Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: pe o parte am primit niște bani, avem un proiec care se derulează prin
GAL , acești bani îi vom recupera.Celălat proiec are în vedere modernizarea
iluminatului publiccu lămpi cu finanțare de la ministerul Mediului, vom înlocui
lămpile pe străzile adiacente, noi plătim proiectarea , restul va fi prin ministerul
mediului.
Domnul consilier Rusu Ion: daca schimbați becurile ar trebui să puneți și camere
de luat vederi.
Primarul:noi nu am putut achiziționa camere din cauza pandemiei, amrenunțat la
anumite activități, banii îi vom duce unde este nevoie, avem în vedere camere .
Acum sunt camere doar în cateva puncte fixe, am discutat cu cei de la TELEKOM
și investiția ar fi de 150000lei, comuna este mare și fibra optică este scumpă, nu ne
permitem în situația actuală.
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 si discutii se supune aprobarii proiectul de hotarare in
forma prezentata şi se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea
nr.21/27.05.2020 , hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 2020 si modificarea si completarea listei de investitii
aprobată cu 15 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Helegiu la
31.03.2020- Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Domnul șef contabil 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 si discutii se supune aprobarii proiectul de hotarare in
forma prezentata şi se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea

nr.22/27.05.2020 , hotarare privind aprobarea contului de executie al
bugetului local al Comunei Helegiu la 31.03.2020 aprobată cu 14 voturi „pentru” ,
o abtinere din partea domnului consilier Măgdălina Ion , nici un vot împotriva.
Probleme curate care se supun dezbaterii consiliului :cereri intrebari,
diverse.
Doamna consilier Stanciu Elena: la fostul cămin din Brătila s-a rupt un leagan și au
crescut buruienile foarte mari.
Domnul consilier Stoica Nelu: și topoganul.
Primarul: am început curățenia de primăvară , dar am întrerupt activitatea când a
început starea de urgență. Acum am început cu Deleni și Drăgugești, am curățat în
extravilan, apoi ajungem și la parcuri, am fost și în parc la Helegiu.
Că sunt distruse nu mai este vina primarului, vom ajunge și acolo, vom face
curățenie și vom achiziționa mobilier nou , nu știu daca pe cele distruse le putem
reface.Voi încerca să fac niște cocoașe pentru limitarea vitezei, voi face măcar 3 pe
sat pentru a limita viteza.
Ajungem și la Brătila, să facem ceva pe terenul acela, mulți zic că suntem vinovați
că l-am demolat.Nu știu ce aș putea să fac acolo, mai avem două clădiri ridicate și
acoperite, una am dat-o parohiei, am construit gardul, urmează săschimbăm
acoperișul și apoi să-și desfășoare activitatea, ar putea fi folosită ca și casă
mortuară, cancelarie.
Doamna consilier Stanciu Elena. Se asfaltează în Ciortea de Sus?
Primarul: nu, a fost balastat până în partea de sus , nu avem resuse să-l asfaltăm în
interiorul cătunului. Am început cu Drăgugeștiul la drumul principal, la Brătila
drumul principal , strada Costea și Ciortea sunt în stare bună.Avem proiect pntru
Ciortea de jos.La Deleni avem 2 străzi cu canalizare, săptamâna viitoare merg la
București poate găsesc înțelegere și vrem să repară drumul la Deleni.Vrem să
facem strada Pârâului prin CNI, avem girul ministerului la un proiect mare care va
cuprinde 9 poduri , îndiguire cu acces rutier.
Domnul consilier Stoica Nelu: dispensarul de la Helegiu cum este configurat? Cum
sunt amplasate cabinetele.
Primarul: un cabinet la parter și un cabinet la etaj.
Domnul consilier Stoica Nelu: nu ar fi în regulă ca unul să fie la etaj.
Primarul: proiectul este avizat la DSP, au acceptat 2 cabinete ,1 la etaj și unul la
parter. Pacientul care nu poate urca poate fi consultat la parter, în viitorul apropiat
nu cred ca vor mai fi doi medici umani la Helegiu datorită scăderii populației.
Domnul consilier Stoica Nelu: am înțeles că doamnele doctor nu sunt mulțumite.
Primarul: cabinetele sunt puse la dispoziție pe o chirie modică, dacă nu sunt
mulțumite pot să-și închirieze în altă parte.Dacă DSP a avizat așa, cabinetele au
acum apă curentă, canalizare,, centrală, vestiare, panouri soloare, au condiții pe

care nu le-au avut. Un cabinet va fi sus și unul jos, nu putem sa facem altfel, asa
este făcut proiectul de către proiectant și avizat.
Domnul consilier Stoica Nelu: este totuși un disconfort.
Primarul: înainte de a fi modernizat era un disconfort mai mare.
Domnul consilier Măgdălina Ion: investiția de la Drăgugești cu renovarea
asfaltului, cum urcăm panta este fragmentat, trebuie să faceți și acolo, și biscuiții
nu se potrivesc acolo și nu sunt suficienți.
Primarul: am văzut, voi aduce la cunoștință, reparația a fost luată în calcul
săptămâna trecută, avem asfalt nou, am găsit pe întreținere, ne-am oprit luni pentru
că s-au anunțat ploi, echipa care lucrează acolo nu este plecată, inițial am zis că
reparăm unde este rupt, apoi am zis că trebuie și în centru, o să intervenim și la
biscuiți, au trimis și nu au măsurat, vin și vor repara.
Domnul consilier Măgdălina Ion: în pantă e sfărâmat, trebuie curățat.
Primarul: vor curăța , doar la biserică sunt două straturi, mai durează.
Domnul consilier Bodea Constantin: canalele de la Voicu .
Primarul: toate canalele vor fi reparate, nu sunt mulțumit de cum arataacel drum.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: balast pe drum.
Primarul: da, astăzi am adus două mașini pe strada Pârâului.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: magazia pentru lemne de la dispensarul Brătila.
Primarul: dispensarul de la Brătila este finalizat, trebuie să se deplaseze cei de la
ISC , magazia este ridicată pe terenul lui Ungureanu și terenul a fost revendicat.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: să-l chemăm pe el.
Primarul. terenul nu este al nostru, în spate avem 1,5m și toaleta, să folosim acea
clădire ca un depozit de lemne, clădirea are două sisteme de încălzire : cu lemne și
centrală electrică, mai ok cred că este încălzirea electrică, nu cred că vor plăti un
om autorizat și de aceea este mai ok așa.În clădire mai este un spațiu liber, poate îl
vom închiria, putem pune acest spațiu la dispoziție.La magazie putem discuta cu
Ungureanu, sunt de la Iași, nu au venit la teren.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: să luați legătura cu Buhaiu.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: sunt mulți
moștenitori.
Primarul: nu pot să construiesc dacă nu avem terenul, voi încerca să iau legătura cu
ei.
Doamna consilier Stanciu Elena: poate îl donează.
Primarul: vom încerca să discutăm cu ei.Am terminat grupurile sanitare la școala
helegiu, grupurile arată foarte bine, lucrăm la Deleni mai trebuie să turnăm placa la
intrare și grardul, la Drăgugești cu banii care au fost prevăzuți pentru deplasarea
profesorilor o să izolăm clădirea școlii.Mă gândeam că peste câțiva ani școala va fi
la Helegiu și îi lipsește un teren de sport. Pentru o sală de sport prin CNI nu putem
îndeplini condițiile, trebuie o suprafață de 2500 metri în intravilan cu o cale de

acces de 15 metri, pentru sală nu putem dar am putea construe în spatele
dispensarului și a școlii un teren pentru elevi să-și desfășoare orele de educație
fizică, acum ora se face pe alee. Dacă am girul dumneavoastră să facemun teren cu
covor sintetic dacă reușim să facem rost de niște bănuți.
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Tudor Marinel
declara inchise lucrarile sedintei de ordinare a consiliului local Helegiu din 27 mai
2020 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta
Tudor Marinel
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