ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 28.09.2017, 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. 329 din 22.09.2017.
La sedinta nu a absentat nici un consilier local, participă 15 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 28.08.2017.
Se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei anterioare, procesul verbal
a fost aprobat in unanimitate cu 15 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot
împotriva.
Pe ordinea de zi sunt 4 proiecte de hotarare, 6 puncte 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.”
Presedintele de sedinta, doamna consilier Coman Elena, da citire ordinii de zi, si
anume:
1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
2017 - initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice
pe anul 2018 - initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;
3 Proiect de hotarare
privind aprobare decontarea sumei de 648 lei
reprezentand contravaloarea cheltuieli transport personal didactic şi personal
didactic auxiliar pentru luna iunie şi august 2017 - initiator primarul comunei
Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;
4. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Stoica
Nelu , reprezentantul comunei Helegiu în cadrul adunarii generale a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitară bacău în vederea exercitării votului privind aprobarea
tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectueaza Operatorul- initiator primarul
comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian;

5. Prezentarea raportului de control nr. 16301/05.09.2017 al Institutiei Prefectului
Judetul Bacau.
6. 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.
Se trece la punctul 1 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.
Primarul, domnul Nicu Ciprian Enea, 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.
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri şi chelştuieli pentru 2017 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 Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018 - 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 .
Hotarare a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot
împotriva.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
aprobare decontarea sumei de 648 lei reprezentand contravaloarea cheltuieli
transport personal didactic şi personal didactic auxiliar pentru luna iunie şi august
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 .
Hotararea a fost aprobat cu 12 voturi „pentru” , 3 abtineri din partea domnului
consilier Magdalina Ion, doamna consilier Macovei Mihaela, doamnul consilier
Prentu Ştefan , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anumeProiect de hotarare privind
acordarea unui mandat special domnului Stoica Nelu , reprezentantul comunei

Helegiu în cadrul adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară
bacău în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse
servicii pe care le efectueaza Operatorul- 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 unanimitate .
Hotararea a fost aprobat cu 15 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot
împotriva.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si anume Prezentarea raportului de
control nr. 16301/05.09.2017 al Institutiei Prefectului Judetul Bacau.
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon prezintă raportul de control
nr. 16301/05.09.2017.
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon: a fost un control tematic şi
s-au înregistrat cateva abateri minore. Trebuie sa stabilim un program de
audiente pentru consilierii locali şi ne-am gandit la un program de audiente pe
comisii.Astfel ,Comisia pentru învatamant , sănătate, cultura munca şi protectie
socială, activităţi sportive şi de agrement, tineret , cultură, muncă şi protectie
socială, activităţi sportive şi de agrement, tineret , agricultură în prima zi de joi din
fiecare luna între orele 9.00-12.00, Comisia pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget finante, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, licitatii publice, comerţ şi turism în prima zi de miercuri din fiecare luna,
între orele 9.00-12.00, Comisia pentru administratia publică locală, juridică,
apărarea ordinii şi linistii publice, a drepturilor cetăţenilor, gospodărire comunală,
servicii publice, protectia mediului în prima luni din fiecare luna între orele 9.0012.00.
Se supune la vot propunerea in forma prezentata şi se aproba unanimitate .
Practic s-au acoperit toate deficientele semnalate.
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri,întrebări,
diverse).
Domnul consilier Pîrjol Cătălin: aceiasi problema cu apa la Deleni, nu avem apă.
Primarul:nu avem rezolvare , nu ajunge apa deoarece nu este suficientă. S-a ars
pompa pe 2 august şi se gaseşte doar în Italia, a ajuns în tara la Sfantul
Gheorghe, am dat comandă de 2, dar apă tot nu ar fi fost,nu este apă, nu ajunge
apa.Lucram la proiectul cu apa , am reusit si sper ca la începutul anului sa
terminam partea de proiectare, în cele doua puncte va curge un litru pe secundă,
nu cred ca este apă suficientă, vom depinde de o pompă, dar nu cred că este
apă suficientă.Apa se consumă haotic, in iarna două sate au avut apă zilnic, vara
se iriga şi nu a mai fost.

Am discutat şi la CRAP , o slutie ar fi sa ne bransam de la Cuciur, dar nu putem
aduce apa pe proprietatea noastră,avem nevoie de masuratori cadastrale.
Nu avem in acest moment o solutie, deoarece nu este apă. lucrez de sambata sa
montampompa deoarece au fost facute niste modificări, aseara pompa mergea
dar nu avem apă, cand va porni nu va ajunge decat în partea de jos a satului.
Domnul consilier Măgdălina Ion : aveti o situati cu cata apă a intrat în luna
august.
Primarul: avem.
Domnul consilier Măgdălina Ion : sa le aduceti în vdere ca nu este bine ce fac.
Doamna consilier Bulăiasa Elena: sunt persoane care nu au contor.
Primarul: am gasit cazuri în care contoarul era luat şi pus pe geam, au zis ca
atunci cand nu este apă se învarte contoarul şi la aer.
Ca sa ii debransam şi asta implică nişte cheltuieli în plus.
Domnul consilier Măgdălina Ion : în luna iulie câti metri cubi au fost consumati?
Primarul: în Deleni nici o familie nu a plătit la zi. Mă suna Elena Şerban să îmi
spuna ca nu este apă, nu este pentru că nu ati plătit-o.Nu am sursă de apă, nici
la Helegiu nu am avut tot timpul apă , dar de plătit în mare parte plătesc.În 2012
,cand s-a facut bransarea, firma care a executat lucrările nu a pus apometre la
vreo 30-40 de familii.Este vorba de educatie.
Domnul consilier Măgdălina Ion : daca au intrat 500 de tone de apă înseamna o
tona de familie,cum de nu ajunge apa.
Primarul:în iulie dadeam apă martea şi vinerea, fiecare familie consuma 2 tone
pe săptamana.Daca reusim sa mai captăm un izvor aş vrea să externalizez
serviciul de alimentare cu apă.Un baiat de la deleni mi-a pus găleata de apă in
mana sa ii aduc apă, ca nu vreau eu sa ii dau drumul.
Domnul consilier Stoica Ion: s-au identificat toate sursele de apă, acopera
consumul de apă?
Primarul: nu, am promis ca voi gasi sursa de apă. Am fost în spatele rezervorului
şi am verificat fiecare sursa de apă si nu este, singura sursa este de la Suputul
lui Talaş. Poate ar multumi daca am reusi sa o captăm.
Domnul consilier Măgdălina Ion : nu o puteti aduce de la Brătila de la Fântânele.
Primarul: nu ne dau voie.
Domnul consilier Andrei Nicolae: la mine în gradina este apă , să vină cineva să
vadă.
Primarul. la Corbasca au făcut 2 puturi forate, am adus geologul dar ne-au spus
că de la hotelul Helen şi în zona noastră nu există apă subterana, nupot sa risc 6
miliarde fara sa am garantie.La Poiana este saramură, la Livezi este apă
sulfuroasa. Avem doar izvoare de suprafaţă, este buna sursa de la Tofleandra.
Domnul consilier Stoica Nelu: la pârul Bălănesei?
Primarul:la 20 de metri este apă direct din pârâu. Părintele de la manastire aduce
de la Răcăciuni, sper să reuşesc să umplu rezervoarele.
Domnul consilier Stoica Nelu: pe perioada verii creşte consumul.
Primarul : toată lumea are dreptate şi vrea conditii.

Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Coman Elena
declara inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 28
septembrie 2017 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta
Coman Elena
Secretar comuna
Cons.jr.Spiridon Mariana

Întocmit,
Cons.jr. Guramba Carmen

