
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 12.04.2021, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare 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.79 din 8.04.2021. 

Secretarul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 13 

consilieri locali, a absentat domnul consilier Patrona Constantin și domnul 

consilier Melinte Marian. 

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 , doamna Bulăiasa Elena 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 11.03.2021. 

2. Proiect de hotarare privind  trecerea drumului comunal DC 155 ( Str. Poienii) 

din domeniul public al Comunei Helegiu și administrarea Consiliului Local al 

Comunei  Helegiu, în domeniul public al Județului Bacau și administrarea 

Consiliului Județean Bacau- Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian. 

3. Proiect de hotarare privind actualizarea   HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat 

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Helegiu 

- Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian. 

4 .  Diverse 

Proiectul ordinii de zi se aprobă  cu 13 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 11.03.2021. 

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 11.03.2021.  

Se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei anterioare, procesul verbal a 

fost aprobat  în unanimitate. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind trecerea drumului 

comunal DC 155 ( Str. Poienii) din domeniul public al Comunei Helegiu și 

administrarea Consiliului Local al Comunei  Helegiu, în domeniul public al 

Județului Bacau și administrarea Consiliului Județean Bacau- Initiator-primar  

Enea Nicu Ciprian. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul 

de hotarare. 

Domnul consilier Aștefănoia Ionuț:de ce se ajunge la situația asta? 

Primarul: ar fi trebuit sa investim 15-20 miliarde, deservește alte 2-3 comune, 

astfel am avut o discuție în acest sens cu Consiliul județean. Tocmai s-a aprobat în 

ședință ordinară , e pe ordinea de zi la consiliul județean și sperăm că anul acesta îl 

vom face. Se vor ocupa atât de proiectare cât și de execuție , la ei lucrurile merg 

mai repede. Drumul trebuie făcut, este într-o stare critică, anual cheltuim 200 de 

milioane cu balastarea, acest drum se intersectează cu un drum national si ar fi fost 

foarte greu să obținem aviz. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ce lungime are drumul? 

Primarul: 2,5 km, valoarea investiției în SF este de 15-16 miliarde, avem de 

executat și un pod. 

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 

17/12.04.2021  , privind trecerea drumului comunal DC 155 ( Str. Poienii) din 

domeniul public al Comunei Helegiu și administrarea Consiliului Local al 

Comunei  Helegiu, în domeniul public al Județului Bacau și administrarea 

Consiliului Județean Bacau , aprobată cu 13 voturi „pentru” ,  nici o abtinere  , nici 

un vot împotriva. 

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

HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Helegiu- Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian. 

Primarul prezintă proiectul de hotărâre. 



Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: se diminuează 

suprafața. 

Domnul consilier stoica nelu: care este strada? 

Viceprimarul: de la moară până la capăt. 

Primarul: sperăm să se apuce cât mai devreme de treabă, fără intabulare nu ne 

primesc proiectul. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: de cine a fost respins? 

Primarul: de Oficiul de Cadastru. 

Viceprimarul: ne suprapunem cu domeniul apelor. 

Primarul: aceiași situație a fost și cu Tazlăul, primează interesul statului. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: să nu ne împiedicăm de asta, 

primează cine are intabulare, avem hotărâre de consiliu. 

Primarul: nu ne-au intabulat, am primit referat de respingere, am fost la OCPI. Cei 

de la APE nu au bani să facă intabularea, astfel măsurătorile le vom face și pe 

stânga și pe drapta. Am ținut să facem ședință extraordinară deoarece cei de la CNI 

vor să-l bage în prima sesiune dar nu pot până nu avem intabularea finalizată. CNI-

ul va face proiectarea și execuția lucrărilor. 

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 

18/12.04.2021  , privind actualizarea   HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat 

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Helegiu,  aprobată cu 13 voturi „pentru” ,  nici o abtinere  , nici un vot împotriva. 

 

Diverse 

Domnul consilier Busuioc Ion: terenul de footbal de la Drăgugești ar trebui 

modernizat. 

Primarul: vorbim de o investiție pe care o vom face după buget. 

Domnul consilier Busuioc Ion: pe drumul Busuiocilor ar trebui trimis buldo cu o 

cupă , să care balastul de jos și să punem un strat mic deasupra. 

Primarul: la început de an nu avem buget și nu avem contract încheiat pentru 

balastare, am avut căteva mașini și le-am împărțit unde era mai mare nevoie, am 

trimis acolo două mașini.Legat de islazul comunal , am fost cușeful de Ocol , cu 

domnul Zărnescu. Sunt puse două borne de Ocolul Slivic de acum 30 de ani, nu 

contest că islazul nu ar fi fost până acolo, dar acum este delimitat de un gard, am 

verificat de ce pășune dispunem astăxi și avem 60 de hectare în plus față de ordinal 

prefectului din 1991. Zona aceea este acum împădurită. 



Domnul consilier Zărnescu Vasile: aduceți-l pe domnul Aron ion să vă zică unde 

este borna. 

Primarul: astăzi a fost intabulat iar pe total avem în plus 60 de hectare. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: dar la Chilia? 

Primarul: atât s-a găsit. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: dacă bunicii mei au avut un hectar dar nu au 

declarant decât câteva prăjini, ce se întâmplă cu diferența? Să ia fiecare exact cât a 

avut. 

Primarul: avem mai mult cu 60 de hectare, si cel de la Ocolul Silvic este tot al 

statului. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: pe o parte din islz este doar cătină. 

Primarul: să-l curețe, mă bucur că s-a concesionat cu 461/hectar. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: trebuie luată  lama și de la moară la iazul de 

pește trebuie făcut un șanț. La grajduri avem niște teren, ce se întâmplă cu el? 

Primarul: în acest moment există două cereri , din partea celor de la Lovaden și a 

domnului Blăgoi.Nu putem face nimic deoarece este în domeniul public, în sedința 

următoare îl vom trece din public în privat, se va organiza licitație și poate 

participa oricine. Să participle cel care va face acolo o activitate economică. Asta 

mi-am propus și referitor la grajduri, dar bugetul este mic, veți vedea. Aștept să 

trimite-ți amendamente. 

Domnul consilier Andrei Daniel: la Brătila este o groapă de gunoi la Mierla unde 

se arncă gunoiul. 

Primarul: săptămâna trecută , în zilele în care am putut lucra, am făcut curat pe 

Drăgugești, săptămâna viitoare ajungem și la Brătila. 

Domnul consilier Andrei Daniel: ar trebui înștiințată lumea să nu mai arunce. 

Domnul consilier Aștefănoaia Ionuț: cu gazele , în ce stadiu suntem? 

Primarul: am vorbit cu două firme pentru obținerea avizelor de la ABA și de la 

DN, nu am încheiat încă contracte cu firmele deoarece nu avem buget. După ce 

obținem avizele vom încheia un contract de concesiune . Sunt foarte multe proiecte 

depuse pe gazul intelligent, dar sunt blocate, era prevăzut într-un paragraf 

transportul gratuit.Am avut discuții cu primarii din zonă și am vrea să încheim un 

contract cu cei de la Delgaz Grid care au încheiat contract și cu primăria Livezi. 

Celălalte avize le avem obținute, lucrăm cu aceiași firmă cu care lucrează și 

Bârsăneștiul, sper să găsim o soluție, nu cred nici în soluția cu gazul inteligent. Îmi 

asum răspunderea pentru depunerea acestui proiect pe vechea ordonanță. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: aveți schițat un proiect de buget? 

Am vrea să-l vedem, să ne întâlnim , consilierii să putem face amendamente. 

Primarul: va fi un buget pertinent, nu cred că este o altă variant. Vom executa 

lucrări doar pe străzile care arată foarte rău,cum ar fi strada Ciungi, pe strada 

movilei deoarece avem proiectare iar canalizarea și apa există deja, extinderea 



rețele de apă la Deleni, este un lucru dificil deoarece unde sunt izvoare nu sunt 

titluri de proprietate, unde sunt titluri au pretenții financiare exagerate .Nu putem 

face altfel. Pentru alimentarea cu apă la Helegiu și Brătila, nu se identifică izvoare 

pe domeniul primăriei, am fost la Fântânele, acolo au rețeaua proprie. Proiectantul 

va reactualiza devizul proiectului și vom vedea dacă mai obținem finanțare pe 

PNDL. 

Domnul consilier Aștefănoaia Ionuț: la Tofleandra? 

Primarul: am luat în calcul asta și  Peștera dar nu știu dacă apa va fi suficientă. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: veniturile proprii s-au mai mărit? 

Primarul: da, au crescut aproape cu 200 de mii, avem si concesiunile pe pășune de 

anul acesta. Ne-am gândit să cumpărăm o vidanjă care să intervină la acanalizare și 

să vină în sprijinul celor care au fose. Cheltuim foarte mulți bani la Deleni, pe uliță 

la nea Andrei unde se adună foarte multă mizerie , scoatem foarte multe de acolo 

iar pompa se blochează. Acum ne ajutăm cu primăria Bârsănești, dacă reușim să ne 

luăm o vidanjă să o folosim pentru asta. 

Domnul consilier Aștefănoaia Ionuț: la Drăgugești, canalizare? 

Primarul: de aceea am vrea o vidanjă să venim în sprijiunl celor care au fose, pe 

fonduri europene deocamdată nu putem face nimic. 

Domnul consilier Aștefănoaia Ionuț: nu  putem face documentațiile acum? 

Primarul: se poate și așa dar în 3 ani se schimbă situația și nu mai putem folosi 

documentațiile. 

 

Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Bulăiasa Elena declara 

inchise lucrarile sedintei extraordinare a consiliului local Helegiu din 12 aprilie 

2021 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

Presedinte de sedinta 

Bulăiasa Elena 

 

 

                                                                                                                                            

Secretar general 

        comuna Helegiu , 
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 Intocmit, 

 Cons.jr. Guramba Carmen 

 

 

 

 



 


