ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 17.09.2020, 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.197 din 10.09.2020.
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.
Primarul 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 17.09.2020;
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru
anul 2020 -Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai
obiectivului de investitii ” Modernizare Ulita Bisericii ,Sat Deleni, Comuna
Helegiu”Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
4. Probleme curente 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 Aprobare a procesului- verbal al
sedintei ordinare a Consiliului Local Helegiu din 17.09.2020.
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 31.08.2020. 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 -Initiator -primarul
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon, prezintă proiectul
de hotarare.
Primarul: am primit acești bănuți și trebuie să-i rectificăm, o parte vor merge către
strada Bisericii, Deleni, iar o parte la drumuri pentru echilibrare, iar 50 de mii către
școli să-i avem ca rezervă, nu știm ce se va întâmpla .
Doamna consilier Macovei Mihaela: cei care au primit măștile de la primărie nu
vin cu ele.
Primarul: aceste măști sunt ajutoare pentru persoanele defavorizate, mai ers un
proiect ca persoanele peste 75 de ani vor primi hrană caldă. Toate aceste ajutoare
vin pe listă.
Doamna consilier Macovei Mihaela: când ni se cer lista cu copii defavorizați nu
avem nici un părinte care figurează cu venituri, avem 13 copii care nu au venit.
Secretarul comunei: nu toată lumea lucrează la negru, toți vin cu contracte la noi,
patina lume lucrează totuși la negru.
Doamna consilier Macovei Mihaela: la școală am primit 4 seturi de manual, iar
cele de anul trecut sunt de la o editură diferită.Am sunat la editură să vedem cât
costă un set iar părinții vor achiziționa manualele care ar trebui să fie gratuite.
Domnul consilier Măgdălina Ion: trebuie să găsim o soluție să lucrăm cu copii.
Primarul: eu cumpot să vă ajut cu aceste manuale? Am luat în calcul că după 15
octombrie s-ar putea ca școlile să se închidă, am luat în calcul un buget pentru
fiecare clasă dar nu cred că așa sse poate face învățământ.
Doamna consilier Macovei Mihaela: eu mă pregătesc și 5 ore și sunt copii care zic
că nu văd sau nu aud.
Primarul: noi am avut 10-15 conferințe dar nu se înțelegea nimic.
Doamna consilier Macovei Mihaela: am făcut cursuri de perfecționare.
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.36/17.09.2020 , privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

pentru anul 2020- 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 indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii Modernizare
Ulita Bisericii ,Sat Deleni, Comuna Helegiu- Initiator -primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotarâre.
Domnul consilier Măgdălina Ion: este necesar ca pe drumurile ce vor fi
modernizate să fie apă și canalizare, strada bisericii are apă și canalizare?
Racordarea la apă și canalizare să se facă la limita proprietății.Am mers la Deleni
și oamenii se plângeau că unii udă grădina iar alții nu au apă deloc.
Primarul: toată lumea udă. La Deleni aproximativ 80% din cei racordați au sigilii.
Domnul consilier Măgdălina Ion: sunt baypas-uri, ar trebui să punem apometre la
limita proprietății.
Doamna consilier Coman Elena: ați dat amenzi?
Primarul: nu. Soluția ar fi să găsim o sursă de apă, pe viitor căutăm o soluție ca
acest serviciu să fie concesionat. Toți fura, sâmbătă au fost 183 de metri cubi de
apă dar nu a ajuns până la Elena. Lipsă de bun simț.Pe strada Bisericii au
canalizare, alimentare cu apă și toți sunt branșați.
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.37/17.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai
obiectivului de investitii Modernizare Ulita Bisericii ,Sat Deleni, Comuna
Helegiu aprobată cu 15 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului :cereri intrebari,
diverse.
Doamna consilier Coman Eleana: am înțeles că au venit tiruri cu alimente. Ce s-au
făcut cu cele ajutoare?
Primarul: pe liste, nu noi facem listele. Au primit cei cu ASF , cei cu handicap și
cei cu VMG.S-au împărțit.
Domnul consilier Măgdălina Ion: domnul Tafalan a fost plăti de la noi din buget?
Primarul: nu. Noi plătim firma de transport și firma îl plătește.Am discutata cu
doamna Rita să facem o stație de autobuz și să-îi aducă dimineața.Aș vrea să luăm
în calcul să înfiintțăm grădinița pe Vale, nu știu dacă educatprii vor fi de acord dar
putem propune.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: ce se întâmplă cu doamna doctor la Brătila?

Primarul: dispensarul arată impecabil , cu apă curentă dar doamnei doctor tot nu îi
convine.
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Bulăiasa Elena
declara inchise lucrarile sedintei de ordinare a consiliului local Helegiu din 17
septembrie 2020 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta
Bulăiasa Elena
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