ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 18.11.2020, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a
Consiliului local comunal Helegiu
Consiliul Local a fost convocat în sedinta extraordinara cu respectarea
prevederilor art. 133 din Ordonanța de urgență 57/2019
privind Codul
Administrativ şi prin dispozitia primarului nr.228 din 13.11.2020.
Secretraul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 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.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon, prezintă ordinea de
zi.
Proiectul ordinii de zi cuprinde 4 puncte .
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta Initiator –primar
Enea Nicu Ciprian
2. Depunerea juramantului de catre consilierii locali supleanti alesi in Consiliul
local al comunei Helegiu pentru mandatul 2020-2024, a caror mandate au fost
validate de catre Judecatoria Onesti;
3. Proiect de hotarare privind privind organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al comunei Helegiu, județul BacauInitiator -primar Enea Nicu
Ciprian
4. Probleme de interes local, diverse;
Proiectul ordinii de zi se aprobă cu 13 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 –primar Enea Nicu Ciprian.
Doamna consilier Bulăiasa Elena îl propune pe domnul consilier Drăghiciu Adrian.
Se supune spre aprobare propunerea făcută și se aprobă în unanimitate.
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.38/18.11.2020 , privind alegerea presedintelui de sedinta aprobată cu 13
voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Depunerea juramantului de catre
consilierii locali supleanti alesi in Consiliul local al comunei Helegiu pentru
mandatul 2020-2024, a caror mandate au fost validate de catre Judecatoria Onesti.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon dea citire
Sentinţei civile a Judecătoriei Oneşti nr.2106 din data de 6.11.2020, pronunţată
în Dosarul nr.5107/270/2020, prin care sunt validate mandatele supleanților , după
cum urmează:
•
Andrei Daniel - Partidul Social Democrat
•
Oprea Sorin – Partidul National Liberal.
Preşedintele de ședință, domnul consilier Drăghiciu Adrian, invită consilierii
locali ale căror madate au fost validate, să depună, în ordine alfabetică,
jurământul, conform art.117 din O.U.G.nr.57 din 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot
ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei
Helegiu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
Fiecare consilier a pus mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie şi a
dat citire jurământului de credinţă, după care l-a semnat , în două exemplare;
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Helegiu,
județul Bacau initiator -primar Enea Nicu Ciprian.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul
de hotarare, astfel, Comisia I – Comisia pentru programe de dezvoltare
economico- socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat
al comunei, licitatii publice, comerţ şi turism
1) Magdalina Ion , consilier local, ales pe listele P.S.D.;
2) Coman Elena , consilier local, ales pe listele P.S.D.;
3) Stanciu Elena , consilier local ales pe listele P.N.L.;
4) Drug Valeriu
, consilier local ales pe listele P.N.L.;
5) Stoica Nelu
, consilier local ales pe listele P.M.P.;
Comisia II – Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, gospodarire comunala ,
servicii publice, protectia mediului
1) Patrona Constantin , consilier local, ales pe listele P.S.D.;
2) Andrei Daniel
, consilier local, ales pe listele P.S.D.;
3) Draghiciu Adrian , consilier local ales pe listele P.N.L.;
4) Oprea Sorin
, consilier local ales pe listele P.N.L.;

5) Geaboc Badic Rodica Mihaela , consilier local ales pe listele P.M.P.;
Comisia III – Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură,muncă si
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement,tineret , agricultură
1) Macovei Mihaela , consilier local, ales pe listele P.S.D.;
2) Bulaiasa Elena , consilier local ales pe listele P.N.L.;
3) Zarnescu Vasile , consilier local ales pe listele P.M.P.;
4) Bucuioc Daniel , consilier local ales pe listele PRO Romania.;
5) Melinte Marian , consilier local ales pe listele USR PLUS.;
Se fac propuneri pentru președinți si secretari ai comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului local Helegiu , astfel:
Comisia I – Comisia pentru programe de dezvoltare economicosocială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
licitatii publice, comerţ şi turism:
Președinte: Măgdălina Ion
Secretar: Stanciu Elena
Comisia II – Comisia pentru administraţia publică locală, juridică,
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, gospodarire
comunala , servicii publice, protectia mediului:
Președinte: Geaboc Bădic Rodica Mihaela
Secretar: Drăghiciu Adrian
Comisia III – Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură,muncă si
protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement,tineret , agricultură:
Președinte: Bulăiasa Elena
Secretar: Macovei Mihaela
Se supun la vot propunerile făcute și se aprobă în unanimitate.
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.39/18.11.2020 , privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al comunei Helegiu, județul Bacau aprobată cu 15 voturi „pentru” , nici o
abtinere , nici un vot împotriva.
Probleme de interes local, diverse
Primarul:săptămâna viitoare , joi sau vineri,va fi o ședință ordinară.
Domnul consilier Măgdălina Ion: la Drăgugești s-a surpat traversarea, ieri am pus
ceva acolo.
Primarul: am dat comandă de prefabricate, podul acolo s-a turnat pe loc, sunt
turnate, le-am luat în calcul, le vom monta.
Domnul consilier Măgdălina Ion:am o propunere, să discutăm cu cei de la
Transgaz, acolo unde traversează între Helegiu și Bârsănești, să facem o traversare
pentru apă.

Primarul: nu pot face nimic fără autorizație, când vafi proiect pentru alimentarea cu
apă va fi prinsă pe ambele părți.La 50 de metri de teava de gaze nu se efectuează
nici o lucrare,subtraversarea va fi pe la pod.
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Drăghiciu Adrian
declara inchise lucrarile sedintei de extraordinare a consiliului local Helegiu din 18
noiembrie 2020 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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Drăghiciu Adrian
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