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PROCES VERBAL 
Incheiat azi 28.11.2017, 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. 
415/23.11.2018. 
La sedinta  au absentat doi consilieri locali, domnul consilier Prenţu Ştefan şi domnul consilier 
Andrei Nicolae, participă 13 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 31.10.2017. 
Se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei anterioare, procesul verbal a fost aprobat 
in unanimitate cu 13 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva. 
Pe ordinea de zi sunt 4 proiecte de hotarare pe ordinea de zi. 
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, este propus domnul consilier Oprea Sorin. 
Presedintele de sedinta, domnul consilier Oprea Sorin, da citire ordinii de zi, si anume: 
1.Proiect de hotarare  privind alegerea preşedintelui de şedinţă- initiator primarul comunei 
Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian; 
2. Proiect de hotarare  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 2017- 
initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian; 
3. Proiect de hotarare  privind aprobare decontarea sumei de  lei reprezentând contravaloarea 
cheltuielilor transport personal didactic şi personal didactic auxiliar pentru luna octombrie 2017  
- initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian; 
4.  Proiect de hotarare  privind atribuirea de denumiri de străzi în satele componente ale 
comunei Helegiu- initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian; 
5. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri,întrebări, diverse). 
Se supune aprobarii consilierilor ordinea de zi . Toti consilierii prezenti sunt de acord cu 
ordinea de zi. 
Ordinea de zi se aprobă  cu 13 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva. 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare  privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă- initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian. 



Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon prezintă 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 abtineri  , nici un vot 
împotriva. 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare  privind rectificarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pentru 2017- initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu 
Ciprian; 
Domnul contabil şef Blăniţă Valentin prezintă proiectul de hotarare. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: la învatământ care sunz hotararile judecătoreşti. 
Primarul: sunt nişte sume de bani din urmă, pentru anul 2010, se dau în functie de venituri, ne-
au rămas nişte bani pe care îi trimitem către şcoală. 
Secretarul comunei , doamna jurist Mariana Spiridon: este o ordonanţă prin care plăţile se 
acordă eşalonat, sumele au fost mai multe.Nu este vorba de Legea 23/2010, în 2011 s-a 
modificat legea educaţiei şi s-au obţinut diverse drepturi salariale în instanţă. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: la şcoala Drăgugeşti sunt probleme cu consumabilele, va rog 
să solicitati informatii de la doamna director. 
Primarul: şcoala are buget propriu, iar noi am venit cu subvenţii pentru investiţii.Vom cere în 
scris un punct de vedere de la doamna director, au fost discuţii vizavi de centrală. Lemne sunt 
duse uscate din luna mai, la Drăgugeşti nu sunt băgate la locul lor.Am venit cu 9000 şi am 
făcut revizie, am schimbat câte un calorifer, dar din punctul meu de vedere nu se facea focul la 
timp, dacă faci focul la ora 7 , la 8 nu este căldură.Din noiembrie au 2 angajaţi şi nu mai au 
probleme. 
Doamna consilier Stanciu Elena: oamenii de la şcoli sunt angajaţii primăriei, deoarece este 
mizerie în curtea şcolii la Brătila. 
Primarul: de la 1 noiembrie auau angajati, balariile în curte sunt mari, din punctul meu de 
vedere omul sfinţeşte locul, la Deleni este curat. 
Domnul consilier Zărnescu vasile: la Brătila s-a dărâmat şcoala şi nu s-au cărat gunoaiele. 
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 abtineri  , nici un vot 
împotriva. 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anumeProiect de hotarare  privind aprobare decontarea 
sumei de  lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor transport personal didactic şi personal 
didactic auxiliar pentru luna octombrie 2017  - initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea 
Nicu Ciprian. 
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon prezintă 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  . 
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 11 voturi „pentru” ,  2  abtineri  , nici un vot împotriva. 



Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare  privind atribuirea de 
denumiri de străzi în satele componente ale comunei Helegiu- initiator primarul comunei 
Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian 
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul de hotarare 
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon: deocamdată nu aprobam nomenclatorul 
stradal este vorba doar de un aviz de principiu, vă fac cunoscută legislatia. Atribuirea are doua 
faze: 1 Consiliul Local atribuie denumirişi aceste documente merg la Comisia de avizare din 
cadrul prefecturii, abia apoi are loc adoptarea hotararii. 
Câteva străzi au denumirea doar de drum comunal şi vor primi acum altă denumire, li se vor 
atribui denumiri ale personalităţilor sau se vor păstra denumirile existente. 
Primarul. o parte le-am păstrat cu denumirea populara. Am dat denumiri de străzi, nume de 
personalităţi autohtone, am găsit la arhivele nationale numele unui învăţător,Ion Donţu din 
Drăgugeşti, si am gandit ca fostul DC sa se numeasca Învăţător Donţu Ion.La Helegiu DC 159 
se va numi Preot Badiu, la Deleni numele preotului care a murit la deal la manastire, la bratila 
Iorgu Voievod, la Helegiu strada principala va fi Alexandru Ioan Cuza.celalate străzi vorpurta 
denumirea veche ,urmeaza sa avem niste banipentru a angaja o firmă specializată.Vom face 
plăcuţele şi vom da comandă de numere.Daca aveti o idee de denumire cu o personalitate 
marcanta de la noi va rog să o spuneţi. 
Domnul consilier Stoica Nelu: cred ca avem si la Bratila personalităţi, au fost boieri. 
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon:avem actele de proprietate ale lui boier 
Ageamoglu, dar nu putem sa atribuim strazilor numele lor. 
Primarul: nu am identificat o altă personalitate din comună, daca din discuţii identificati oamenii 
care au facut ceva în comuna noastră sa ne spuneti. 
Domnul consilier Bodea Constantin: s-a schimbat numărul caselor? 
Primarul: da, sunt numerotate în prima faza urmand sa le definitivam. 
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 abtineri  , nici un vot 
împotriva. 
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri,întrebări, diverse). 
Primarul: domnul Vîrlan este bine pus antiderapantul la Drăgugeşti? 
Domnul consilier Vîrlan Ion: este bine. 
Domnul consilier Bodea Constantin: ar trebui şi în centru , la Deleni. 
Primarul: nu am pus încă. 
Domnul consilier Zărnescu Vasile: este o problema cu firele de curent electric, s-a scos firul de 
iluminat public. 
Doamna consilier Stanciu Elena: la Tafalan Neculai, la orheanu. 
Viceprimarul: i s-a pus lampă. 
Primarul: a fost schimbat cablajul. 
Domnul consilier Zărnescu Vasile: trebuie schimbat firul. 
Viceprimarul: s-a schimbat lampa. 
Primarul: şi-au facut treaba, au schimbat cablajul, au fost becuri care nu s-au aprins în Brătila 
dar am trecutpe acolo şinu maisunt probleme. 



Domnul consilier Măgdălina Ion: la Drăgugeşti la lucrarea de drumuri, la recepţie sa aveţi grijă, 
unele acostamente au crăpat. 
Primarul: nu vor trece la recepţie, nu va fi recepţie anul acesta, în comisie va fi şi cineva dintre 
dumneavoastră. E păcat să nu se facă drumul bine. 
Domnul consilier Măgdălina Ion: în curbă s-a făcut rigola foarte largă, s-a îngustat partea 
carosabilă, ar trebui să facem rigola acoperită. 
Primarul: o vom lua în calcul pentru bugetul viitor. 
Domnul consilier măgdălina Ion: doua autoturisme nu încap. 
Domnul consilier oprea sorin. pentru firele cazut , cine taie crengile copacilor care ating firele? 
Eu am vorbit la E-on , am sunat la deranjamente. 
Primarul: faceţi o adresa şi solicitaţi în scris. 
Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Oprea Sorin  declara inchise lucrarile 
sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 28 noiembrie 2017 ,drept pentru care s-a 
încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
 Presedinte de sedinta                                                                         Secretar comuna  
       Oprea Sorin                                                                                   Spiridon Mariana 
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