ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 31.03.2017, 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.130/24.04.2017.
La sedinta participă 14 consilierii locali absent este domnul consilier Măgdălina Ion. 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 14.03.2017.
Pe ordinea de zi sunt 3 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 hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 şi a
listei de investitii - initiator primarul comunei Helegiu Enea Nicu Ciprian;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a
bibliotecii Helegiu- initiator primarul comunei Helegiu Enea Nicu Ciprian;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea unei suprafete de teren din domeniul privat
al comunei Helegiu, judetul Bacau, în vederea ameliorarii prin împădurire- initiator primarul
comunei Helegiu Enea Nicu Ciprian;
4. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverse)

Presedintele de sedinta domnul consilier Bodea Constantin aduce la cunostinta consilierilor ca
se suplimenteaza ordinea de zi cu un proiect de hotarare, si anume Proiect de hotărâre privind
aprobarea la plata a sumei de 11471 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli transport
personal didactic pentru luna decembrie 2016 şi ianuarie, feburarie 2017- initiator primarul
comunei Helegiu Enea Nicu Ciprian;
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 bugetului
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 şi a listei de investitii - initiator primarul comunei
Helegiu Enea Nicu Ciprian;
Domnul contabil Blăniţă Valentin prezinta proiectul de hotarare.
Primarul: s-a întarziat foarte mult cu bugetul anul acesta. S-au alocat 21000 lei pentru culte,
cate 3000 lei pentru fiecare, sunt sapte biserici le vom trimite la fiecare materialele
necesare,sunt bani putini , dar încet le vom face pe toate.
Vom incerca sa modernizam iluminatul, avem 65 km de drum, 95% este iluminat şi consumul
este foarte mare, poate vom reusi sa reducem consumul la jumate.
Domnul contabil Blăniţă Valentin: am mers în general pe executia anului trecut.
Primarul: dorim sa amenajam centru civic l-am avut prins şi anul trecut, vedem daca îl vom
putea face, dorim sa achizitionam o motopompă,avand probleme cu inundatiile, tot ce ramane
de necheltuit se va regasi în excedentul anului. Modernizam cele doua dispensare, urmand sa
venim cu cofinantare daca se vor aproba proiectele,demolam caminul de la Bratila care este
într-o stare jalnica şi vom face un spatiu de joaca.
Deschidem o filiala a bibliotecii la Dragugesti şi este necesar achizitia de mobilier, trebuie sa
amenajam platforme pentru colectarea deseurilor deoarece suntem obligati prin lege, noi ne-am
ferit pana acum sa le facem. Vrem sa facem canalizare pe portiunile de drum care intra în
modernizare daca vom obtine finantare, vom finalize lucrarea de gabioane începuta anul trecut,
vom reface drumul la Rauta şi trebuie refacut terasamentul, ulita Oicilor deoarece drumul este
impracticabil, pe Vale sa turnam o placă betonată, la Dragugesti vrem sa modernizam doua uliti,
sa modernizam caminul din Helegiu, acesta va fi un proiect depus pe GAL. Modernizarea
drumurilor de interes local , am încercat cu fonduri europene dar punctajul pleaca de la 50 de
puncte ,iar proiectul nostru are doar 47 de puncte, l-am depus şi pe PNDL, daca nu vom obtine
finantare vom incerca sa îl facem cu bani de la bugetul local, doar în zonele mai importante.
Domnul consilier Andrei Nicolae: drumul de la Bratila?
Primarul: este prins si el.
Domnul contabil Blănită Valentin: se va face pe reparatii.

Primarul: am primit 5 miliarde de la Consiliul Judetean, e bine, suntem multumiti, avem un
milliard pe drum şi 4 miliarde pe defalcari din TVA.
Doamna consilier Stanciu Elena: la biserici daca se impart sumele în mod egal, unde sunt
parohii mai mari.
Primarul: am împărtit suma pe fiecare biserica nu pe parohie.
Primarul: proiectul de alimentare cu apă este pe 2 tronsoane , pe Helegiu şi Bratila , nu stiu
daca vom mai termina , neavand bani nu am prelungit autorizatia de construire, ne costa 27 de
mii , sa plătim avizul, ne trebuie o expertiza tehnica a lucrarii , ne costa 60 de mii şi trebuie sa-l
obtinem dar se opun cei de la drumurile nationale spunand ca va fi un drum expres şi nu vor sa
ne dea avizul, daca obtinem avizul se poate sa nu obtinem banii.
După sedinta extraordinara din martie am mers la Bucuresti, la Ministerul Dezvoltarii pentru a
depune proiecte pe PNDL, în fata mea erau 30 de primari iar după mine înca 80, toate
comunele au depus proiecte, nu avem cum sa prindem toate proiectele , la drumul de la
Dragugesti şi la alimentare cu apă semnam contract annual, la apă valoarea este mare, 25 de
miliarde , o sumă pe care nu o putem sustine de la bugetul local, nevoie de apă este în partea
de jos la Ciortea, omul de rand nu va vrea sa aiba cu bani de la primarie daca poate avea
gratis.
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.
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” ,nici 2 abtinerei din partea domnului
consilier Stoica Nelu şi a domnului consilier Oprea Sorin, nici un vot împotriva.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi functionare a bibliotecii Helegiu- initiator primarul comunei
Helegiu Enea Nicu Ciprian;
Primarul prezinta proiectul de hotarare.
Avem bibliotecar angajat, iar la Drăgugesti la camin avem o cameră pentru biblioteca urmand
ca o data pe saptamana sa mearga bibliotecarul la Drăgugesti sa aiba acces la carte şi copii de
acolo.Raman uimit cati copii vin în perioada de iarna şi împrumută cărţi.
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 14 voturi „pentru” ,nici o abtinere , nici un vot împotriva.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anumeProiect de hotărâre privind aprobarea
aprobarea unei suprafete de teren din domeniul privat al comunei Helegiu, judetul Bacau, în
vederea ameliorarii prin împădurire- initiator primarul comunei Helegiu Enea Nicu Ciprian
Secretarul comunei prezinta proiectul de hotarare.
Primarul: vrem sa protejam parcul cu o liziere de salcam, în eventualitatea unei inundatii. Sunt
de plantat 800 mp , puietul îl avem de la Ocolul Silvic şi vom planta împreuna cu scoala, puteti
veni şi dumneavoastra în una din zile sa plantăm salcamii.
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 14 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 la plata
a sumei de 11471 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli transport personal didactic pentru
luna decembrie 2016 şi ianuarie, feburarie 2017- initiator primarul comunei Helegiu Enea Nicu
Ciprian;
Primarul prezinta proiectul de hotarare.
Primarul: nu am avut buget pâna acum si de aceea nu am aprobat pana acum acest proiect.
Vom pastra în continuare aceasta traditie şi vomsupune aprobarii aceste sume.
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” , o abtinere din partea doamnei
consilier Macovei Mihaela , nici un vot împotriva.

Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverse)

Doamna consilier Macovei Mihaela: cadrele didactice spun ca nu au primit contravaloarea
transportului deoarece echipa PSD nu a aprobat proiectul.As vrea sa se transmita informatia
corect si sa spuneti din ce cauza nu s-a aprobat.
Primarul: nu s-a aprobat contravaloare transport deoarece nu a fost buget.

Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Bodea Constantin declara inchise
lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 31 martie 2017 ,drept pentru care s-a
încheiat prezentul proces verbal.
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