ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 27.02.2017, 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.119 din
21.02.2017.
La sedinta participă 13 consilierii locali absenti sunt domnul consilier Bodea Constantin şi
doamna consilier Macovei Mihaela. 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 09.01.2017.
Pe ordinea de zi sunt 7 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.”
Presedintele de sedinta, domnul viceprimar Drug Valeriu, da citire ordinii de zi, si anume:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru anul 2016initiator primarul comunei Helegiu Enea Nicu Ciprian;
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 68/21.12.2016
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017- initiator primarul comunei
Helegiu Enea Nicu Ciprian;
3. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea Actului aditional nr.2 la Documentul de pozitie
privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor
solide în judeţul Bacau” - initiator primarul comunei Helegiu Enea Nicu Ciprian;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara - ADIB Bacau” - initiator primarul comunei Helegiu Enea Nicu Ciprian;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază al comunei Helegiu pentru anul 2017initiator primarul comunei Helegiu Enea Nicu Ciprian;
6. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Helegiu, judetul Bacău la Societatea Natională
de Cruce Rosie din Romania - Filiala Judetului Bacau- initiator primarul comunei Helegiu Enea
Nicu Ciprian;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
“Modernizare drumuri de interes local, comuna Helegiu, judetul Bacau- initiator primarul
comunei Helegiu Enea Nicu Ciprian;
8. 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 hotărâre privind aprobarea contului
de executie al bugetului local pentru anul 2016- initiator primarul comunei Helegiu Enea Nicu
Ciprian;
Domnul contabil Blănită Valentin prezinta proiectul de hotarare.
Domnul consilier Măgdălina Ion: ce reprezinta suma de bani prevazuta la salarii ca sporuri
pentru conditii de munca?
Domnul contabil Blăniţă Valentin: este vorba de sporul de 15% pentru conditii vatamătoare.
Domnul consilier Măgdălina Ion: alte drepturi salariale?
Domnul contabil Blăniţă Valentin: nu sunt alte sporuri, mai sunt concediile şi cheltuielile scoliii.
Domnul consilier Măgdălina Ion: sunt cu tot cu scoală?
Domnul contabil Blăniţă Valentin: da sunt, sporurile de la şcoală.
Domnul consilier Măgdălina Ion: la cheltuielilile cu carburanti este o suma mare.
Domnul contabil Blăniţă Valentin: sunt toate masinile.
Primarul : este vorba si de masina de la scoala, buldo, masina de gunoi, şi masinile institutiei.
Domnul consilier Măgdălina Ion: la alte bunuri si servicii sunt cheltuieli de 9 miliarde, care sunt
acele cheltuieli?
Domnul contabil Blăniţă Valentin:nu pot sa vi le spun acum pe toate, au fost diverse cheltuieli.
Domnul consilier Măgdălina Ion: nu putem trece asa peste o sumă de bani, sunt alte cheltuieli
de 2 miliarde ,plus 4 miliarde, însumate sunt vreo 6 miliarde.

Domnul contabil Blăniţă Valentin: pot sa va prezint un cont de executie, avem foarte multe
facturi, iluminatul, masuratori cadastrale .

Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi
se aproba cu 6 abtineri din partea urmatorilor consilieri: Stoica Nelu, Măgdălina Ion,
Coman Elena, Oprea Sorin, Vîrlan Ion, Pîrjol Catalin.
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 7 voturi „pentru” , 6 abtineri, nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de hotărâre privind modificarea
Hotararii Consiliului Local Helegiu nr. 68/21.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2017- initiator primarul comunei Helegiu Enea Nicu Ciprian;
Domnul contabil Blănită Valentin prezinta proiectul de hotarare.
Domnul contabil Blănită Valentin: au fost eliminate prin lege o serie de taxe care se regaseau în
hotararea de consiliu, prin urmare trebuiesc scoase.
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 13 voturi „pentru” ,nici o abtinere, nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea
Actului aditional nr.2 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului
„Sistem integrat de management al deseurilor solide în judeţul Bacau” - initiator primarul
comunei Helegiu Enea Nicu Ciprian;
Secretarul comunei doamna Mariana Spiridon 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 13 voturi „pentru” ,nici o abtinere, nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei
anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara - ADIB Bacau” - initiator primarul
comunei Helegiu Enea Nicu Ciprian;
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază al comunei Helegiu pentru anul 2017initiator primarul comunei Helegiu Enea Nicu Ciprian;

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si anume Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
de pază al comunei Helegiu pentru anul 2017- initiator primarul comunei Helegiu Enea Nicu
Ciprian;
Secretarul comunei doamna Mariana Spiridon 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 13 voturi „pentru” ,nici o abtinere, nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si anume Proiect de hotărâre privind aderarea comunei
Helegiu, judetul Bacău la Societatea Natională de Cruce Rosie din Romania - Filiala Judetului
Bacau- initiator primarul comunei Helegiu Enea Nicu Ciprian;
Secretarul comunei doamna Mariana Spiridon prezinta proiectul de hotarare.
Primarul : de cate ori am avut nevoie am fost sprijiniti de cei de la Crucea Rosie, au fost mereu
langa noi şi vrem sa ii ajutam si noi.
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 13 voturi „pentru” ,nici o abtinere, nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si anume Proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Modernizare drumuri de interes local, comuna
Helegiu, judetul Bacau- initiator primarul comunei Helegiu Enea Nicu Ciprian;
Secretarul comunei doamna Mariana Spiridon 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 13 voturi „pentru” ,nici o abtinere, nici un vot împotriva.
8. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverese )
Domnul consilier Măgdălina Ion: avem o cerere legata deparau, sa faceti un podet.
Primarul: da stiu, am strans semnaturi cu solicitarea sunt de fapt 2 cereri.Vreau sa mai discutam
şi problema legata de solicitarea părintelui Bodea de la Dragugesti, solicita 1 miliard, am vazut

ca sunt semnaturi si din partea consilierilor, pentru constructia unei case praznicale.Daca
considerati ca sunt bani.
Domnul consilier Măgdălina Ion: aceasta solicitare vine din partea unei comune de ortodocsi,
avand în vedere ca mergem spre civilizatie, sa nu mai fie mortii tinuti în case.
Primarul: părerea mea este ca sumele de bani trebuiesc împărtite în mod echitabil, pe
sate.Părintele a venit cu un referat dar trebuie sa faca dovada proprietatii pe teren,, sa aibă
cadastru.
Viceprimarul: pot fi depuse cereri şi pe fonduri europene.
Primarul: sunt de acord sa acordam un ajutor, dar stiti cum stau lucrurile nu putem sa acordam
aceasta suma .
Domnul contabil prezintao lista cu cheltuielilile efectuate din contul de alte cheltuieli.
Secretarul comunei doamna Spiridon Mariana: pentru a putea publica în Monitorul Oficial se
impune realizarea cadastrului.
Primarul: am intabulat toate islazurile,drumurile, constructiile care nu aveau carte funciara.Mai
sunt cheltuielile cu statia de epurare, avizele de la Ape, şi sunt prinse şi cheltuielile scolilor,
cheltuielile cu iluminatul public.Vom face de acum un raport la trei luni.
Domnul consilier Stoica Nelu: nu se poate negocia pretul cu cei de la E-on?
Domnul cvontabil Blănită Valentin: au mai redus din tarif.
Primarul: stiu ca mai sunt şi alti distribuitori, nu stiu daca putem negocia, avem multe becuri
pentru iluminat şi ne costa foarte mult întretinerea.
Doamna consilier Stanciu Elena : sunt mai multe solicitari pentru a fi deschis centrul macar
duminica.
Primarul: nu l-am deschis pâna acum pentru ca a fost frig, dar vom gandi un program.
Doamna consilier Stanciu Elena : ce se întampla cu caminul de la Bratila?
Primarul: vreau sa-l demolez şi sa facem un loc de joaca pentru copii.Vrem sa-l modernizam pe
cel de la Helegiu care va costa în jur de 7 miliarde, îl vom face cu finantare de la GAL jumatate
şi jumatate din fonduri proprii. Mi-as dori sa facem sedinte de consiliu şi la Bratila, la Centrul de
Recreere, tin foarte mult la aceasta cladire , păcat ca este asezată la marginea comunei.
Doamna consilier Stanciu Elena : este la strada şi are acces.
Primarul: sunt solicitari sa facem în spate un teren de minifotbal, darn u ne permitem.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: la Bratila trebuie facut drumul catre Vranceanu, lasati
bisericile.

Primarul : l-am prins în lista de investitii, am fost pe parau la Dragugesti, mi-as dori sa facem
proiectareapentru cale de acces, sa facem pe unele sectoare pe partea dreaptă şi pe unele pe
partea stanga cu trecere. Partea de la Vîrlansa betonam, am împărtit banii echitabil pe fiecare
sat, darn e trebuiescc bani şi pentru cofinantari.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: pe Dragugesti ati alocat mai mult, pe Bratila mai putin.
Primarul: pe Bratila am alocat bani pentru refacerea asfaltului.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: la Ciortea ce facem?
Primarul: la Ciortea am avut un caz cu o femeie de 104 kg şi nu s-a putut ajunge cu ambulanta,
estte o zona mlăştinoasa.Am scos mal si am pus refuz de ciur dar tot nu se poate intra, astfel
de zone mai sunt şi în alte sate.
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Drug Valeriu declara inchise lucrarile
sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 27 februarie 2017 ,drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces verbal.
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