
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
UAT COMUNA HELEGIU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

PROCES VERBAL 
Incheiat azi 14.03.2017, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului local 

comunal Helegiu 
 
Consiliul Local a fost convocat în sedinta ordinara cu respectarea prevederilor art. 39 
alin(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locală şi prin dispozitia 
primarului nr.128 din 10.03.2017. 
La sedinta participă 12 consilierii locali  În conformitate cu prevederile art. 30 alin (2) 
sedinta este legal constituita participand cel putin 2/3 din consilierii prezenti. 
În conformitate cu prevederile art.42 alin. (5) din Legea 215/2001 privind administratia 
publica locală ” înaintea fiecarei sedinte secretarul pune la dispozitiea consilierilor în 
timp util procesul verbal al şedintei anterioare care a avut loc în data de 27.02.2017. 
Pe ordinea de zi sunt 8 proiecte de hotarare. 
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon:doresc să vă reamintesc 
prevederile art. 46 din din Legea 215/2001 privind administratia publica locală: “Nu 
poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie 
personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un 
interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. 
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de 
drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea 
poate fi introdusă de orice persoană interesată.” 
Se fac propuneri pentru presedinte de sedinta, doamna consilier Bulăiasa Elena 
propune ca presedinte de sedinta pe domnul consilier Bodea Constantin . 
Presedintele de sedinta, domnul consilier Bodea Constantin, da citire ordinii de zi, si 
anume: 
1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de şedinta - Initiator -primarul  
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor  tehnico - 
economici ai obiectivului de investitii “Alimentarea cu apa a localitatilor Helegiu, 
Dragugesti, Deleni si Bratila, comuna Helegiu, judetul Bacau”- Initiator -primarul  
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor  tehnico - 
economici ai obiectivului de investitii “„Modernizare drum comunal DC 159, km 0+930 - 
3+230, comuna Helegiu, judetul Bacau-Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul 
Enea Nicu Ciprian 
4.Proiect de hotarare privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor  tehnico - 
economici ai obiectivului de investitii “„Amenajare sistem rutier Ulita Sesului, localitatea 
Deleni, comuna Helegiu”-Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 



5.Proiect de hotarare privind aprobarea valorii actualizate a indicatorilor  tehnico - 
economici ai obiectivului de investitii “„Restabilirea circulatiei si indepartarea efectelor 
calamitatilor produse de fenomenele meteorologice deosebite pe teritoriul comunei 
Helegiu, in zona DC 159, sat Dragugesti, comuna Helegiu, judetul Bacau”- Initiator -
primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
6. Proiect de hotarare  privind aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a  
cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției "Reabilitarea si modernizarea 
sistemului de  iluminat public in comuna HELEGIU, judeţul Bacău”-  Initiator -primarul  
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a  cheltuielilor 
eligibile și neeligibile aferente investiției „Modernizare dispensar medical sat Bratila” 
Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici şi a  cheltuielilor 
eligibile și neeligibile aferente investiției „Modernizare dispensar medical sat Helegiu” 
Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
9. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverese ) 
Se supune aprobarii consilierilor ordinea de zi . Toti consilierii prezenti sunt de acord cu 
ordinea de zi. 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind alegerea 
presedintelui de şedinta - Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu 
Ciprian. 
Primarul prezinta proiectul de hotarare. 
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  
observatii cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare 
prezentat. 
Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi 
se aproba în unanimitate. 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” ,nici o abtinere, nici un vot 
împotriva. 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anumeProiect de hotarare privind aprobarea 
valorii actualizate a indicatorilor  tehnico - economici ai obiectivului de investitii 
“Alimentarea cu apa a localitatilor Helegiu, Dragugesti, Deleni si Bratila, comuna 
Helegiu, judetul Bacau”- Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
Primarul prezinta proiectul de hotarare. 
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  
observatii cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare 
prezentat. 
Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi 
se aproba în unanimitate. 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 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 
valorii actualizate a indicatorilor  tehnico - economici ai obiectivului de investitii 
“„Modernizare drum comunal DC 159, km 0+930 - 3+230, comuna Helegiu, judetul 
Bacau-Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
Primarul prezinta proiectul de hotarare. 



Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  
observatii cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare 
prezentat. 
Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi 
se aproba  cu o abtinere din partea domnului consilier Oprea Sorin. 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 11 voturi „pentru” , o abtinere, nici un vot 
împotriva. 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea 
valorii actualizate a indicatorilor  tehnico - economici ai obiectivului de investitii 
“„Amenajare sistem rutier Ulita Sesului, localitatea Deleni, comuna Helegiu”-Initiator -
primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
Primarul prezinta proiectul de hotarare. 
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  
observatii cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare 
prezentat. 
Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi 
se aproba  cu doua abtineri din partea domnului consilier Oprea Sorin şi a domnului 
consilier Stoica Nelu. 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 10 voturi „pentru” , doua abtineri, nici un vot 
împotriva. 
 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea 
valorii actualizate a indicatorilor  tehnico - economici ai obiectivului de investitii 
„Restabilirea circulatiei si indepartarea efectelor calamitatilor produse de fenomenele 
meteorologice deosebite pe teritoriul comunei Helegiu, in zona DC 159, sat Dragugesti, 
comuna Helegiu, judetul Bacau”- Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu 
Ciprian 
Primarul prezinta proiectul de hotarare. 
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  
observatii cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare 
prezentat. 
Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi 
se aproba  în unanimitate. 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” , nici o  abtineri, nici un vot 
împotriva. 
 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si anumeProiect de hotarare  privind aprobarea 
indicatorilor tehnico economici şi a  cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției 
"Reabilitarea si modernizarea sistemului de  iluminat public in comuna HELEGIU, 
judeţul Bacău”-  Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian. 
Primarul prezinta proiectul de hotarare. 
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  
observatii cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare 
prezentat. 
Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi 
se aproba  în unanimitate. 



Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” , nici o  abtineri, nici un vot 
împotriva. 
 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor tehnico economici şi a  cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției 
„Modernizare dispensar medical sat Bratila” 
Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
Primarul prezinta proiectul de hotarare. 
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  
observatii cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare 
prezentat. 
Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi 
se aproba  în unanimitate. 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” , nici o  abtineri, nici un vot 
împotriva. 
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea 
indicatorilor tehnico economici şi a  cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției 
„Modernizare dispensar medical sat Helegiu”-Initiator -primarul  comunei Helegiu 
domnul Enea Nicu Ciprian 
Primarul prezinta proiectul de hotarare. 
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  
observatii cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare 
prezentat. 
Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi 
se aproba  în unanimitate. 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” , nici o  abtineri, nici un vot 
împotriva. 
 
9. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverese ) 
Domnul consilier Zărnescu Vasile: am dori sa mariti indemnizatia consilierilor. 
Primarul : am înteles ca se va mari indemnizatia la primar ,viceprimar şi consilieri. 
Domnul consilier Zărnescu Vasile: la Vasieşti s-a dus malul jos. 
Primarul: vor fi bani si pentru aceasta lucrare darn u avem înca buget. 
Domnul consilier Oprea Sorin: poate turnati beton si la Ciortea. 
Primarul: avem depus proiectul in doua locuri. 
Domnul consilier Oprea Sorin:la Mocani , pe ulita. 
Primarul : acolo este destul de greu. 
Domnul consilier Zărnescu Vasile: ar trebui san u mai aducem balast, sa aducem sort. 
Primarul: în iarna nu am avut de unde aduce, vom aduce mărgăritar.Vreau sa va prezint 
o actiune a copiilor de la Dragugesti  care au facut curatenie pe tot paraul, as vrea sa 
betonez acolo macar 100m , voi merge la ministerul mediului poate vom reusi sa facem 
ceva. 
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Bodea Constantin declara 
inchise lucrarile sedintei extraordinare a consiliului local Helegiu din 14 martie  2017 
,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 



 Presedinte de sedinta                                                                       Secretar comuna  
  Bodea Constantin                                                                            Spiridon Mariana 
 
Întocmit, 
       Cons.jr. Guramba Carmen 
 
 
 
 
 
 


