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PROCES VERBAL 

Incheiat azi 27.04.2017, 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. 165 din 
21.04.2017. 
La sedinta participă 15 consilierii locali  abse. 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 31.03.2017. 
Pe ordinea de zi sunt 2 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 consilier Bodea Constantin, da citire ordinii de zi, si anume: 
1.Proiect de hotarare privind privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local  Helegiu in 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau sa 
voteze  modificarea si completarea Comisiei de evaluare  pentru derularea si finalizarea  
procedurii de licitatie  organizata in vederea atribuirii “Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de operare a instalatiilor de deseuri municipale in judetul Bacau”-  Initiator -primarul  
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
2.Proiect de hotarare  privind aprobarea la plata a sumei de  5351  lei reprezentand 
contravaloarea cheltuieli transport  personal didactic si auxiliar pentru  luna martie 2017-                
Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
Se supune aprobarii consilierilor ordinea de zi . Toti consilierii prezenti sunt de acord cu ordinea 
de zi. 
3. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverse) 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind privind mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local  Helegiu in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau sa voteze  modificarea si completarea Comisiei de 
evaluare  pentru derularea si finalizarea  procedurii de licitatie  organizata in vederea atribuirii 
“Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri municipale 
in judetul Bacau”-  Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
Secretarul comunei doamna Spiridon Mariana 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 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 aprobarea la plata a 
sumei de  5351  lei reprezentand contravaloarea cheltuieli transport  personal didactic si auxiliar 
pentru  luna martie 2017- Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 
Secretarul comunei doamna Spiridon Mariana 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 Măgdălina Ion şi doamna consilier 
Macovei Mihaela. 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi „pentru” ,2 abtineri , nici un vot împotriva. 
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverse) 
Domnul consilier Măgdălina Ion : vreau sa prezint o situatie delicata financiar. Un contribuabil 
primeste o înştiintare de plata ca are restant de plată o suma de 1400 lei , iar astazi are de plată 
2500 lei niste amenzi şi a gasit chitanta neoperata, iar acest lucru îl împiedica sa incheie o 
vanzare. 
Secretarul comunei : se plătesc amenzile deoarece nu au fost plătite. 
Viceprimarul : respectivul contribuabil sta în curte cu tatal lui iar sumele au fost pe înştiinţarea 
de plată a tatălui, tatăl a venit  deoarece avea nevoie de adeverintă pentru APIA, a zis ca 
amenda este a băiatului, a plătit impozitul iar amenda a mers la fiu. 
Domnul consilier Măgdălina Ion : prima înştiintare se face cu o altă sumă, iar amenda este 
plătita la 19.01.2012. Ce face o plăteste iar? 
Viceprimarul: respectivul are la rol 5 amenzi, trebuie sa păstreze chitanta. 
Domnul consilier Măgdălina Ion : daca nu mai ai chitanta deoarece a fost acum 15 ani , ce faci? 
Viceprimarul: se plăteste din nou. 
Secretarul comunei: s-au preluat de la ANAF în anul 2006, nu cred ca nu a fost înstiinţat. 
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Bodea Constantin declara inchise 
lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 27 aprilie 2017 ,drept pentru care s-a 
încheiat prezentul proces verbal. 
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