
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 27.11.2020, 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.224 din 20.11.2020. 

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. 

Presedintele de sedinta , domnul Drăghiciu Adrian da citire ordinii de zi . 

Proiectul ordinii de zi cuprinde 10 puncte . 

1.Aprobare a procesului- verbal al sedintei  extraordinare a Consiliului Local 

Helegiu din 18.11.2020; 

2. Proiect de hotarare privind  Alegerea viceprimarului comunei Helegiu- Initiator 

–primar  Enea Nicu Ciprian 

3.  Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Consiliului Local Helegiu- Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian 

4. Proiect de hotarare privind aprobare Organigrama si Stat de functii al aparatului 

de specialiatete al primarului  comunei Helegiu si serviciilor si structurilor 

subordonate Consiliului Local Helegiu-Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian 

5. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 

anul 2020 -Initiator Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian 

6. Proiect de hotarare privind  inregistrarea Primariei Comunei Helegiu in Sistemul 

Naţional  Electronic de Plata on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 

bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line - 

Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian 

7. Proiect de hotarare privind insusirea de catre Consiliul Local a Raportul de audit 

nr. A24/1441 si a  Deciziei  nr.35 / 10.11.2020 Camerei de Conturi Bacau-Initiator 

–primar  Enea Nicu Ciprian 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și 

a cheltuielilor aferente proiectului “Achizitie de tablete scolare si alte echipamente 

necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Helegiu, jud. Bacau-  

Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian 



 9. Proiect de hotarare privind  incheierea unui Acord de parteneriat privind 

colaborarea  dintre Administratia Bazinala de Apa Siret si a UAT comuna Helegiu-

Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian; 

10. Proiect de hotarare privind  aprobarea contractului de asociere privind 

finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru 

anul 2020-  Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian. 

Președintele de ședință aduce la conștință consilierilor locali că se suplimentează 

ordinea de zi cu Proiect de hotarare privind  aprobarea diminuării terenului 

înscris în cartea funciară nr.61165 comuna Helegiu, punct Șandru Initiator –

primar  Enea Nicu Ciprian. 

Proiectul ordinii de se aprobă  cu 14 voturi „pentru” ,  o abtinere din partea 

doamnei consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela , 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  extraordinare a Consiliului Local Helegiu din 18.11.2020. 

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 18.11.2020. 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  

Alegerea viceprimarului comunei Helegiu- Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul 

de hotarare. 

Se fac propuneri pentru funcția de viceprimar, doamna consilier Coman Elena îl 

propune pe domnul consilier Măgdălina Ion, domnul Stoica Nelu o propune pe 

doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela, iar domnul consilier Busuioc 

Daniel propune candidatura dânsului.  

Se fac propuneri pentru comisia de numărare a voturilor pentru alegerea 

viceprimarului , astfel: doamna consilier Macovei Mihaela, domnul consilier 

Stoica Nelu , domnul consilier Drug Valeriu. 

Se supune spre aprobare propunerea și se aprobă în unanimitate. 



Domnii consilierii sunt invitați, pe rând, în sala alăturată unde sunt amenajate 

cabine de vot. 

Ca urmare a exercitarii votului de catre consiliul local s-au obtinut urmatoarele 

voturi : domnul consilier Măgdălina Ion 10 voturi , doamna consilier Geaboc Bădic 

Rodica Mihaela  5 voturi, domnul consilier Busuioc Daniel 0 voturi. 

Având în vedere rezultatele votului , viceprimar al comunei Helegiu este domnul 

consilier Măgdălina Ion. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela se abține la acest proiect de 

hotărâre. 

Astfel s-a adoptat Hotararea nr.40/27.11.2020  , privind Alegerea 

viceprimarului  comunei Helegiu. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind  

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local 

Helegiu- Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon 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.41/27.11.2020  , privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Consiliului Local Helegiu aprobată cu 15 voturi „pentru” ,  nici o 

abtinere  , nici un vot împotriva. 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind 

aprobare Organigrama si Stat de functii al aparatului de specialiatete al primarului  

comunei Helegiu si serviciilor si structurilor subordonate Consiliului Local 

Helegiu-Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul 

de hotarare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: este vorba de Gabi? 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: nu, este vorba de 

domnul Pătru Cornel. 

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.42/27.11.2020  , privind aprobare Organigrama si Stat de functii al 

aparatului de specialiatete al primarului  comunei Helegiu si serviciilor si 

structurilor subordonate Consiliului Local Helegiu aprobată cu 13 voturi 



„pentru” ,  nici 2 abtineri , nici un vot împotriva, s-au abținut domnii consilieri 

Stoica Neluși Zărnescu Vasile. 

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

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 -Initiator –primar  

Enea Nicu Ciprian. 

Primarul prezintă proiectul de hotarare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:am eu o întrebare. Plăți 

recuperate din anul curent -73700 , deci sunt trecuți la cheltuieli . 

Primarul: sunt banii primiți de la  serviciul de salubritate, s-au încasat banii și i-am 

recuperat. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dar nu trebuiau trecuți în 

prealabil la venituri și după aceea la cheltuieli? Au fost rectificați la venituri? 

Primarul: da, au fost rectificați, vom folosi banii pentru indemnizațiiile persoanelor 

cu handicap, când ne vom recupera banii îi vom rectifica. 

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.43/27.11.2020  , 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 6 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind  

privind inregistrarea Primariei Comunei Helegiu in Sistemul Naţional  Electronic 

de Plata on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul 

de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line - Initiator –primar  Enea 

Nicu Ciprian. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul 

de hotarare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: cine plătește tranzacția? 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: primăria. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: este un proiect bun. 

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.44/27.11.2020 privind  privind inregistrarea Primariei Comunei Helegiu in 

Sistemul Naţional  Electronic de Plata on-line a taxelor şi impozitelor 

utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar 



la tranzacțiile on-line , aprobată cu 15 voturi „pentru” ,  nici o abtinere  , nici un 

vot împotriva. 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si anume. Proiect de hotarare privind 

insusirea de catre Consiliul Local a Raportul de audit nr. A24/1441 si a  Deciziei  

nr.35 / 10.11.2020 Camerei de Conturi Bacau. 

Primarul prezintă proiectul de hotarare. 

Primarul: dacă pe baza raportului aveti întrebări. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: este cel mai prost ca să nu spun 

cel mai grav raport de când fac administrație, opinia  auditorilor este una contrară. 

Dacă l-ați citit și dumneavoastră l-ați citit ,vorbim de 8 miliarde neevidențiate 

corect, valoarea activelor fixe neevidențiate în contabilitate este de 850 de mii lei, 

50 de milioane nu au fost înregistrate în inventar. Echipa de audit are rezerve față 

de modul în care este condusă și ținută evidența contabilă și a modului de 

funcționare a controlului intern. Nu o să mă leg de 15 milioane impozit la clădiri, 

asta este deși sunt convinsă că se putea face și aici ceva. Văd  garanții nesolicitate 

prescrise , nu cred că este normal. 

Primarul: de ce să nu fie normal dacă nu au făcut cereri și i-am trecut în buget. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: păi nu despre asta este vorba, 

este vorba că trebuia solicitată, nu și-au executat lucrările și trebuia solicitată 

garanția. 

Primarul: cred ca este vorba de drumul de la Drăgugești pe care nu i-am dat 

recepția finală pentru că nu am fost mulțumit de lucrările respective. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu , nu spune despre ce este 

vorba, spune că este vorba despre garanții nesolicitate și prescrise. Așa scrie. Ce 

înseamnă prescrise, adică nu mai ai dreptul să le soliciți.Haideți să vedem. Numai 

în perioada 2018-2019 s-au constatat că nu  au fost ținute în evidența curentă 

obligații fiscale reprezentând amenzi , persoane fizice de 343 de milioane 

amenzi,prescrise, să ne înțelegem. 

Domnul consilier Stoica Nelu: s-au prescris atâția bani, de ce ? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:  Cine este responsabil?Și 

discutăm de eșantioane. 

Primarul: vorbiți pe rând, oricum  nu ați înțeles nimic de aclo, nu înțelegeți nici 

unul.Fiecare cum le citește așa și le însușește. Eu știu că este unul din cele mai 

bune rapoarte a le Curții de conturi, nu sunt probleme la Helegiu.Cele care sunt le 

știți foarte bine și dumneavoastră 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu citesc din raport, domnul 

primar. 

Primarul: sunt amenzile de la Deleni de care și dumneavoastră știți foarte bine. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:dar nu erau prescrise. 

Primarul: nu sunt prescrise , este vorba de amenzile celor care au decedat. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: așa, și nu sunt prescrise dacă au 

decedat? 

Primarul: sunt prescrise , dar nu de 300 de milioane. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: de 343. 

Primarul: este vorba de 34 de mii nu de 340 de milioane.Vi se pare o suma mare 34 

de mii, într-un an de zile la persoanele care au decedat?Vorbim de doua persoane 

care aveau amenzi de 12 sau 20 de mii de lei.Este vorba de 340 de milioane vechi. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și este putin 34 de mii ? 

Primarul: este mult sau putin.Eu zic ca nu este mult pentru o comuna asa mare, o 

comună de nivelul Helegiului, au decedat și știți foarte bine . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dacă dumneavoastră spuneți că 

este normal, eu am citit concluzia raportului.Concluzia raportului este o opinie 

contrară,eu cu asta am început, eu nu am avut , niciodată nu am întâlnit.  

Măsuri de executare silită prescrise, sume prescrise, impozite locale prescrise, 29 

600 din nou prescrise,abateri, plăți peste valoarea lucrărilor din contract 7186 lei. 

Nu neg au fost întodeauna diferențe 20,30 50 până la 100 de milioane, dar acum 

vorbim de miliarde . 

Primarul: vorbim de 7000 de lei. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu , per total vorbim de abateri 

de un miliard și ceva domnul primar. 

Primarul: puteți să nu-l aprobați. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu s-au perceput penalități 

pentru dispensarul medical, s-a depășit contractul și nu s-au perceput penalități 

pentru că nu  era nici un interes. 

Vreau să ne spuneți, că nu am înțeles ,și era în raport ,referitor la nerecuperarea a 

cel puțin 20% din valoarea neeconomica a contravalorii extinderii rețelei de gaze 

naturale că nu am înțeles din raport. 

Primarul: nici eu nu știu. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu ați întrebat? 

Primarul: nu. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:haideți domnul primar, ne luați 

de fraieri. Cum adică? 

Primarul: vă rog frumos să vă liniștiți. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dar nu este normal, cum adică ați 

semnat un raport . 

Primarul: puteți să nu-l aprobați, va veni domnul contabil care vă va pune la 

dispoziție toate informațiile. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dar nu e vorba de asta. 

Primarul:  știți foarte bine că nici dumneavoastră nu ați încasat din amenzi cat ați 

fost primar, din aceasta cauza avem astaacum pentru ca suntem încarcati cu 

milioane. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu citesc din raport, primarul 

UAT Helegiu în calitate de ordonator de principal credite va analiza situația șio va 

prezenta consiliului local. 

Primarul: tocmai asta am facut. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: în vederea emiterii unei hotarari 

referitoare la aspectele menționate , și aici mă refer la nerecuperarea a cel puțin 

20% , exclusiv la problema asta mă refer,nerecuperarea a cel putin 20% din 

valoarea neeconomica a contravalorii extinderii retelei de gaze naturale a comunei. 

Eu nu înțeleg, lamuriți-mă despre ce este vorba. 

Primarul:nu știu despre ce este vorba. Ați avut, înainte, un proiect pe gaz și nu știu 

eu?Abia acum de câteva luni încercămsă demarăm un proiect pe gaz.Nu a fost la 

nivelul comunei Helegiu nici un proiect pe gaz și știți foarte bine asta, doar dacă ați 

făcut dumneavoastră unul.Eu nu știu, nu îmi amintesc. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: adică nu știți ce ați semnat.Este 

un raport semnat. 

Primarul: da, l-am semnat, dar poate mi-a scăpat. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: auditorii publici externi au 

stabilit  erori materiale de 1034 733, 1 milion adică 10 miliarde în bani vechi, și să 

precizăm că este vorba care   de  eșantioane.Au evaluat ulița aia, strada de la 

Ciortea de Sus și nu mai știu ce lucrare, în rest, lucrările mari sunt lăsate: Deci sunt 

10 miliarde erori, abateri constatate de Curtea de Conturi. Vi se pare ok? 

Primarul:nu. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: asta spun. 

Primarul: depinde ce citiți dumneavoastră de acolo doamnă. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu citesc din raportul care l-ați 

dat. 

Primarul: vom trece la următorul punct și o să vină domnul contabil să vă 

lămurească ,vom relua discuția despre acest proiec când va ajunge domnul 

contabil. 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente 

proiectului “Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii 

activitatii didactice on-line in comuna Helegiu, jud. Bacau-  Initiator –primar  Enea 

Nicu Ciprian. 

Doamna consilier juridic Guramba Carmen: prezintă proiectul de hotarare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu s-a atins deja plafonul? 

Doamna consilier juridic Guramba Carmen: noi încercăm. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: să sperăm că va fi. 

Domnul consilier  Măgdălina Ion: e un proiect de felicitat, sunt familii cu 2-3 

copii. 



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.46/27.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și 

a cheltuielilor aferente proiectului “Achizitie de tablete scolare si alte 

echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna 

Helegiu, jud. Bacau  , aprobată cu 15 voturi „pentru” ,  nici o abtinere  , nici un 

vot împotriva. 
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si anume. Proiect de hotarare privind  

incheierea unui Acord de parteneriat privind colaborarea  dintre Administratia 

Bazinala de Apa Siret si a UAT comuna Helegiu-Initiator –primar  Enea Nicu 

Ciprian. 

Primarul prezintă proiectul de hotarare. 

Primarul: este nevoie de un acord de parteneriat cu Administratia Bazinala de Apa 

Siret pentru modernizarea drumului.  

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.45/27.11.2020 privind incheierea unui Acord de parteneriat privind 

colaborarea  dintre Administratia Bazinala de Apa Siret si a UAT comuna 

Helegiu, aprobată cu 15 voturi „pentru” ,  nici o abtinere  , nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind 

aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip 

rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2020-  Initiator –primar  Enea Nicu 

Ciprian. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon 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.47/27.11.2020 privind aprobarea contractului de asociere privind 

finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap 

pentru anul 2020, aprobată cu 15 voturi „pentru” ,  nici o abtinere  , nici un vot 

împotriva. 



Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind  

aprobarea diminuării terenului înscris în cartea funciară nr.61165 comuna Helegiu, 

punct Șandru- initator primar Enea Nicu Ciprian. 

Primarul prezintă proiectul de hotărare. 

Primarul: diminuarea islazului cu 2 hectare deoarece ne suprapunem cu APE –le 

Române, trebuie să facem dezmembrarea pentru construirea stației de gaz. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: în ce stadiu este proiectul , 

domnul primar ?A fost depus , am înțeles, l-ați depus? Câte puncte are? 

Primarul:nu am depus proiectul,  SF-ul este depus pentru obținerea certificatului de 

urbanism,urmează să se elibereze certificatul de urbanism , apoi , după cum știți 

dumneavoastră foarte bine, urmează să facem documentația tehnică și să găsim 

sursa de finanțare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: păi termenul e în decembrie. 

Primarul: nu vorbim aici de gazul inteligent, suntem pe ordonanța veche. Vom face 

o concesiune către Delgaz, discuții care deja au fost demarate 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: am văzut că prioaritate au UAT-

urile sau acei beneficiari cu peste 2000 de abonați.Credeți că noi vom avea 2000 de 

abonați? 

Primarul: tocmai de aceia nu avem proiectul pe gazul inteligent, pe fonuri 

europene, pentru că nu aveam 2000 de abonați. Și atunci noi am optat pe vechea 

măsură, vom concesiona terenul către Delgaz, vomcăuta sursa definanțare,e posibil 

să fie pe CNI sau pe Ministerul dezvotării,nu doar pe fonduri europene,SF –ul este 

facut, să obtinemavize și vedem unde vom găsi finanțare   

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:  dar nu s-ar putea  , propun 

consiliului local, face o asociere cu un alt UAT și împreună să facem proiectul , ar 

fi bani europeni și șansele ar fi altele ,cu Bârsăneștiul spre exemplu ? 

Primarul: nu putem deoarece avem punctaj maxim, distanța de la stație până la 

magistrală, este foarte mică, recomandarea firmei de consultanță a fost să nu ne 

asociem, altfel am fi depins de alt consiliu local, de alți primari care, poate, nu-și 

doresc asta. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da, dar în condițiile astea avem 

un proiect dar nu avem sursă de finanțare ? 

Primarul: nici un proiect nu are sursă de finanțare, întâi îl faci si după aceea obtii 

sursa de finanțare.Sper să aibă o sursă de finanțare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu mă gândeam să depunem cu 

finanțare de la Uniunea europeana . 

Primarul: avem SF-ul deja făcut, avizul de principiu este din mai iar noua măsură 

este din septembrie 2020, ar fi trebuit să modificămproiectul. SF-ul nostru și avizul 

de principiu de la Transgaz este din aprilie sau mai dar oronanța de care spuneți 

dumneavoastră și măsura aceea cu gaz inteligent pe fondurile europene este în 



septembrie 2020,deja aveam SF-ul făcut și depus pentru eliberarea certificatului de 

urbanism . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:cum spuneți dumneavoastră. 

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.48/27.11.2020 privind aprobarea diminuării terenului înscris în cartea 

funciară nr.61165 comuna Helegiu, punct Șandru, aprobată cu 14 voturi 

„pentru” ,   o abtinere din partea doamnei consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela  

, nici un vot împotriva. 
Se revine la punctul 7 al ordinii de zi si anume. Proiect de hotarare privind 

insusirea de catre Consiliul Local a Raportul de audit nr. A24/1441 si a  Deciziei  

nr.35 / 10.11.2020 Camerei de Conturi Bacau. 

Primarul : să o luăm de la capăt. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu, doar concluzia. 

Primarul : spuneați de un milion care trebuia recuperat.Eu știu și nu am fost 

înștiințat că primăria Helegiu are de recuperatun milion . 

Domnul contabil șef  Blăniță Valentin: nu avem nimic de recuperat în afară de 

niște sume . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu așa am înțeles, așa am citit , 

domnule primar din raportul auditorilor externi ai Curții de conturi, să vă arat că nu 

vorbesc prostii. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: e un prag de semnificatie făcut de ei pentru 

a stabili . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: este un eșantion, 943 de mii 

asumate financiar contabile , 83 mii venituri suplimentare la bugetul de stat, 7000 

care nu îndeplinesc condițiile de legalitate, abateri. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: vă spun eu ce sunt aceste abateri, de 

exemplu nu s-a înregistrat lucrări care la finalul anului 2019 erau în curs de 

execuție și s-au finalizat anul acesta. M-au pus să fac procesul verbal de recepție  

 și ar fi trebuit să trecem execuția în curs pe mijloace fixe.Au fost cateva cazuri din 

acestea, grupurile sanitare de la școală, sunt vreo 800 de mii la investiții. Ei le-au 

considerat ca abatere. 

Primarul: deci UAT Helegiu are  astăzi ceva de recuperat, de plătit pentru vreo 

abatere de care primarul sau compartimentul ar fi vinovați ? Așa ați pus 

dumneavoastră  problema. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da, amenzile sunt prescrise . 

Domnul contabil șef  Blăniță Valentin: am trecut la recuperarea lor, am luat om cu 

om.  



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: păi dacă sunt prescrise cum le 

recuperați? 

Domnul contabil șef  Blăniță Valentin:le recuperam. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: doamne ajută! 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin:sunt decedați, sunt persoane a căror 

proveniență a bunurilor nu se cunoaște . 

Doamna consilier Stanciu Elena :se trimit scrisori recomandate către moștenitori? 

Domnul contabil șef  Blăniță Valentin: da, am făcut treaba asta. 

Primarul: avem zece locuințe la Deleni , au gospodării dar casa practic numai 

există, unde moștenitorii nu i-am găsit, trebuiesc scăzute într-un fel sau altul pentru 

că ne încărcăm cu debite la primărie pe care nu le putem încasa. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: A fos Maricica cu Dan Ilie pe teren și au 

descoperit  care trebuie demolate. 

Primarul:practic sunt demolate, a mai ramas un acoperiș. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:dosare de insolvabilitate, dosare 

în instanță, muncă în folosul comunității  ,dacă s-au tăiat chitanțe de 10 lei , vad 

aici prescrise, sunt 500 de milioane prescrise , adică stăm așa de bine să le 

prescriem . Dar ceea ce n-am înțeles absolut deloc , domnul primar a zis că nuștie 

și poate mă lămuriți dumneavoastră ,nerecuperarea a cel puțin 20% din valoarea 

neeconomică a contravalorii extinderii rețelei de gaze a comunei. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: nu știu despre ce este vorba. 

Primarul: spune valoare neeconomică de 20% din ce ? Este valoare nefinanciară. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu mi se pare normal ca nimeni 

să nu știe nimic 

Primarul:vă mulțumim că sunteți consilier dumneavoastră și ne învățați.Știți foarte 

bine cum stau lucrurile. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu, nu știu foarte bine. 

Primarul: ați fost trei mandate primar la Helegiu. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da, dar nu am vut niciodată 

raport negativ, despre asta vorbesc, dacă spune opinie contrară, așa văd, este opinie 

contrară cu administrația.Să nu ne prefacem că lucrurile sunt bune 

Primarul: chiar sunt bune, Uat Helegiu are de recuperate ceva bani? S-au constatat 

probleme. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da domnule primar, s-au 

constatat garanții neexecutate, s-au constatat întârzieri , s-au constatat plăți peste 

contract, s-a constatat neînregistrări în contabilitate a mijloacelor fixe. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin:n-au fost neînregistrate, practic nici nu 

trebuia să mi le treacă aici,faptul că ele au fost recepționate în 2020 aceste sume. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: deci domnul contabil , când 

există problem de genul asta auditorul vă cheamă la discuții și vă pune problema în 



față și aveti un punct de vedere vis a vis de asta.Explicați dumneavoastră și explică 

ei. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin:  toate aceste problemele au fost rezolvate și 

s-au rezolvat în timpul controlului. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: lămuriți-mă ce înseamnă ce v-

am arătat eu. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: nu știu despre ce este vorba. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: mă gândesc să nu 

fie o eroare materială că au lucrat pe un draft al unei alte commune. Atunci dacă 

constatăm vom face rectificare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: uitați-vă și dumneavoastră la 

ultima frază. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: eu cred ca au lucrat pe un alt draft. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: e pe decizie sau pe 

raport?  

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: e pe raport, în decizie nu am așa ceva legat 

de aspectul acesta. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: mă gândesc că au 

lucrat pe un draft deoarece am mai gasit initial ceva pe la altă comună, 

Pârgărești.O să încercăm să trimitem înapoi și să reglementăm. 

Domnul consilier Măgdălina Ion:despre ce proiect este vorba? Daca nu a fost nici 

un proiect . Problema este următoarea: a fost proiectul sau nu? 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: nu a fost. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: daca nu a fost. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: cred ca este vorba de o eroare de 

dactilografiere.Eu am pus accentual mai mult pe decizie. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: asta înseamnă că nu l-a citit 

nimeni. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: l-am citit de mai multe ori.Am fost la 

discuții când a venit directorul lor, dar nu era așa ceva.  

Primar: o să vedem în ședința următoare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: domnul contabil, din abaterile 

constatate s-au mai remediat să ne spuneți . 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: majoritatea sunt  remediate.  

Primar: dar care sunt abaterile la care vă referiți, pentru că nu este nici o abatere în 

raport ul Curții de conturi concret.Duceți consilierii și cetățenii în eroare crezând 

că la comuna Helegiu , parca sunt niște abateri, și primarul a făcut niște lucrări  că 

a plătit sau și-a însușit bani de acolo, eu asta înțeleg.Avem lucrări pe care noi am 

plătit mai mult? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da, aveți plăți peste contract, 

garanții pe care trebuia să le solicitați și nu le-ați solicitat. 



Domnul contabil șef Blăniță Valentin : noi am avut într-un cont de mandate niște 

sume încasate de primăria Helegiu pe vremea când se depuneau garanții pentru 

licitații . Acele sume nu le-a cerut nimeni timp de 7 ani, iar curtea a zis să nu le mai 

ținem aici și să le facem venit în buget și le-am făcut venit la bugetul local. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și de ce sunt prescrise? 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin : trebuia noi sa le dm cuiva, dar acum nu le 

mai pot solicita. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: sunt prescrise pentru ei? 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin : da , nu pentru noi. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și atunci de ce sunt prescrise? 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin : nu le-au mai solicitat.Se fac venit la 

buget.Nu le va mai vedea nimeni de acum în colo. 

Primarul: banii rămân în bugetul nostru. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: păi erau în bugetul nostru. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin : erau, doar că erau în contul de mandat. 

Primar: legat de  banii plătiți peste contract , este vorba de 7000 de lei în plus fata 

de contractul pentru Ciortea de Sus,7000 de lei un salariu de viceprimar,  pe care i-

am recuperat. Când spuneți abateri vă referiți la chestii penale, la bani plătiți în 

avans. Nu sunt la Helegiu lucrări făcute și neplătite, raportul Curții de conturi nu a 

scos  nici o cheltuială, acele abateri , dacă aveți răbdare și nu facem circ în ședința 

Consiliului local,ceea cecred că se va întâmpla în următorii 4 ani,dacă avem 

răbdare găsim răspuns la fiecare, și sunt convins că domnul contabil le va spune,  

nu trebuie să știe primarul pe toate, nici dumneavoastră nu le-ati știut pe toate și le-

ați învățat . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu v-amîntrebat înainte de 

ședință dacă vine domnul contabil, cu el vroiam să discut. 

 Primar: dacă facem un sondaj de opinie,  trei sferturi din oameni au înțeles altceva, 

că sunt niște abateri dar  este cel mai bun raport  al Curții de conturi ,și asta ne-a 

spus-o domnul președinte al Curții de Conturi, din ultimii 12 ani,nu este niciun ban 

de recuperate decât acei bani pe amenzi, când vorbim de prescrieri vorbim de 34 de 

mii de lei, adică 340 de milioane vechi, sunt niște sume la persoană decedată, îmi 

scapă acum numele, care avea numai el 12 mii, jumătate din ei sunt banii de la 

dânsul. Avem dosare , de recuperat. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: aveți odată 29 de mii. 

Primarul : mai este unul de la Brătila . 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: mai sunt de recuperate niște amenzi de la 

primăriile unde s-au încasat.Au plătit la primaria respective și nu au plătit la 

primăria Helegiu unde aveau domiciliul.Le-am făcut adrese către fiecare primărie 

și deja au început să plătească. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: la cei care au murit nu mai puteți 

recupera. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:pentru sedința urmatoare  să ne 

spuneți abaterile și care sunt măsurile care s-au luat. 

Primarul : vom relua acest proiect în ședința viitoare. 

Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului :cereri  intrebari,  

diverse. 

Doamna consilier Bulăiasa Elena : pensionarii care au primit card pentru masa 

caldă, poate găsimo soluție să îi transportăm, omul nu are posibilitatea să ajungă. 

Primarul: este un singur agent economic la Brătești, cardurile nu sunt încă activate, 

o să luăm legătura cu aparținătorii și o să găsim o soluție.Unde nu se poate vom 

intervene. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: doamna Secretar general, ca tot 

vine  perioada de evaluare,  ședințele să fie convocate conform legii, să nu puneți 

ședințele extraordinare înaintea celor ordinare. 

Primarul: am respectat Codul administrativ pentru validarea celor 2 consilieri. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: împreuna cu consilierii PMP 

vom merge pe 1 decembrie să depunem coroane. 

Primarul: noi vom merge la ora 10. 

 

Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Drăghiciu Adrian 

declara inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 27 

noiembrie 2020 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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