ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 31.03.2018, 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. 77 din 21.03.2018.
La sedinta a absentat un consilier, domnul consilier Prenţu Ştefan, participă 14
consilierii locali .În conformitate cu prevederile art. 30 alin (2) sedinta este legal
constituita participand cel putin 2/3 din consilierii prezenti.
La sedinta participa si domnul Popescu Constantin, cetatean al comunei Helegiu pentru
a prezenta consilierilor o problema persoanala.
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 19.02.2018.
Se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei anterioare, procesul verbal a fost
aprobat in unanimitate cu 14 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Pe ordinea de zi sunt 4 puncte .
Presedintele de sedinta, domnul consilier Tudor Marinel, da citire ordinii de zi, si anume:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru
anul 2017;
Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
2. Proiect de hotarare aprobarea Planului de pază al comunei Helegiu pentru anul 2018
Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
3. Proiect de hotarare privind aprobarea la plata a sumei de 14500 lei reprezentand
contravaloare cheltuieli transport personal didactic si auxiliar aferenta lunilor
decembrie 2017 si ianuarie si februarie 2018
Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
4. Proiect de hotarare privind pentru aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești
Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
5. Raportul primarului privind starea economica sociala si de mediu a comunei Helegiu
in anul 2017
Se supune aprobarii consilierilor ordinea de zi . Toti consilierii prezenti sunt de acord cu
ordinea de zi.
Ordinea de zi se aprobă cu 14 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea
contului de executie al bugetului local pentru anul 2017.

Contabilul Blanita Valentin prezinta raportul compartimentului de specialitate .
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 observatii se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 11 voturi „pentru” , trei abtineri , nici un vot
împotriva. S-au abtinut urmatorii consilieri : Magdalina Ion, Coman Elena si Stanciu
Elena.
Se adopta astfel hotararea nr. 18 privind aprobarea contului de executie al bugetului
local pentru anul 2017.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Planului de pază al comunei Helegiu pentru
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 în unanimitate .
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 14 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot
împotriva.
Se adopta astfel hotararea nr. 19 privind Planului de pază al comunei Helegiu pentru
2018

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea la
plata a sumei de 14500 lei reprezentand contravaloare cheltuieli transport personal
didactic si auxiliar aferenta lunilor decembrie 2017 si ianuarie si februarie 2018 initiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul 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 12 voturi „pentru” , doua abtineri , nici un vot
împotriva. S-au abtinut urmatorii consilieri : Magdalina Ion si Mihaela Macovei.
Se adopta astfel hotararea nr. 20 aprobarea la plata a sumei de 14500 lei
reprezentand contravaloare cheltuieli transport personal didactic si auxiliar
aferenta lunilor decembrie 2017 si ianuarie si februarie 2018
Se trece la punctul 4 al Proiect de hotarare privind pentru aprobarea excluderii din Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești
Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
Primarul prezinta proiectul de hotarâre.Cunoasteti din proiectul de hotarare situatia in
care se afla orasul Comanesti, adica sunt pe punctul in care se solicita exluderea

acestoara din ADIS, nu stiu ce sa zic doar atat ca, daca m-as pune in situatia domnului
primar Miron , probabil , as fi facut la fel mai ales ca orasul Comanesti are ca si noi un
serviciu de salubritate functional, care deluleaza un program din fonduri europene de
colecatre selectiva a deseurilor, in aceiasi situaie s-ar putea sa umam noi in
urmatoarele luni. Inteleg insa si puntul de vedere al ADIS-ului, am vorbit cu domnul
director seto si suntem in pericol sa nu putem folosi celula nr. 2 incepand cu 0.05.2018
si atunci vomfi cu totii in aceiasi situatie, nu avem unde depozita deseurile.Eu inteleg
cum stau lucrurile sar privind in urma se pare ca noi,primarii, si consiliile locale,ne-am
cam pripit camd am aprobat cu ani in urma , cu ochii inchisi, Regulamnetul ADIS, cum
spuneam il inteleg pe domul Miron, Comanestiul , cum spuneam, fiind sinagura UAT
care strange gunoiul selectiv, si atunci cantitatea ce ajunge la celula II este mult mai
mica decat la celeleate uat-uri, o buna parte din materiale fiind reciclate si date catre alti
imtermediari de deseuri.
Avand in vedere Regulamntul ADIs, cu noi sau fara noi situatia orasului Comaneste
este ‘’aranjata’’deoarece majoritatatea mebrilor din consiliul de administratie o r sa
aprobe excluderea din Adis a orasului Comanesti.
De exemplu ieri am p[rimit de la Adis o adresa prin care suntem instiintati ca figuram cu
debit la cotizatia anula pe 2018 in ideea in care , acum vreo doua luni, consiliul local a
respins hotararea prin care cotizatia a fost majorata la 6000lei/an - in conditiile in care
cotizatia s-a triplat.
Primarul: Eu v-am spus punctul meu de vedere insa dumneavostra sunteti cei care
hotarati, eu incerc sa-l inteleg si pe domnul Miron si pe Domnul Seto. II multumesc lui
Dumnezeu ca inca putem duce serviciul nostru de salubritate, cat ? nu stiu nici eu
pentru ca..nu va ascund am avut acum doua saptamani un control de la ANRSC pe
serviciul de salubritate, ne-a dat niste termene si noua, o sa incercam sa le ducem la
cap atat cat putem, unna din sarcini fiind infinntarea unei societati de salubritate in
subordinea consiliului local ceea ce insemna sa ne ducem ‘’in cap’’ , ati vazut si
dumneavostra executia pe 2017, avem doar 700 mii lei buget din taxe si impozite, un
buget extrem de mic mai ales ca avem cheltuieli foarte mari in ideea in care nu suntem
Uat Sanduleni sau Uat Barsanesti .
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au
observatii cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare
prezentat. Se conststata ca toate cele trei comisii de specialitate au dat aviz
nefavorabil proiectului dehotaarre Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul
de hotarare in forma prezentata şi se aproba în unanimitate .
Proiectul de hotarare a fost respin in unanimitate cu 0 voturi „pentru” , o abtineri ,14
voturi impotriva
5. Raportul primarului privind starea economica sociala si de mediu a comunei Helegiu
in anul 2017
Primarul : ati primit si studiat in comisii raportul de activitate nu-i mai dau citire in
sedinta, decat daca sunt comentarii, ?
6. Diverse
Primarul: sa dăm cuvantul întai domnului Popescu Constantinnelipsitulnostru cetatean
din comuna Helegiu.

Domnul Popescu Constantin:am sa vin pana cand se rezolva problema.Eu am
cumpărat o casa în 1997,am titlu autentic , in 2013 eu sunt anulat, a apărut un titlu de
proprietate care m-a eliminat i –sa facut pe terenul meu titlu de proprietate
fostuluiproprietar , Enea Ileana. Vreau cu data de astăzi ,in scris, dacă sunt cetăţean al
comunei, unde locuiesc ce vecini am;
Primarul
Eu nu stiu ce sa spun pentru ca acesta poveste o ascult de vateva sedinte de consiliu ,
dar stiu povestea de 8 ani, ceea ce stiu este ca aveti o hotarare judecatoreasca prin
care ati pierdut .
D-l Popescu ar trebui sa stiti ca ati dost viceprimar si vicepresedinte al comisiei de fond
funciar.
Primarul eu stiu ca dumneavotra aveti un contract prin care ati cumparat o casa cu o
anume suprafata si aveti o hotaarre judecatoareasca care nu are legatura cu terenul
pe care este casa
Dl.Popescu:si cine sunt vecinii?
Primarul :eu nu stiu, dumneavoastra ar trebui sa stiti cine va sunt vecinii, noi nu suntem
mai presus de lege.
Dl.Popescu :pe mine ma intereseaza sa-mi dea scris, semnat si stampilat unde locuesc
eu.
Primarul : aveti buletin , acolo scrie unde locuiti satul Helegiu, comuna Heelgiu, aveti
casa in Helegiu, platiti taxe si impozite in Helegiu, cum am mai spus tot ce va pot
elibera este o adeverinta de rol ca dovada ca locuiti la Helegiu, este aceiasi adeverinta
pe care o eliberam la toata lumea cand se preschimba buletinu cu numarul de casa si
pozitia de rol,
Dl.Popescu mie imi trebuie in instanta.
Primarul : dumneavostra sunteti in instanta nu ca nu aveti rol ci pentru ca ati ocupat
abuziv o bucata de teren care nu va apartine, omul v-a dat in judecata si dumneavostra
ati pierdut.
Dl.Popescu eu atat vreau sa-mi dati vecinii, nu vreau altceva
Primarul : nu aveti contract d evanzare cumparare ? ce srie in contract?
Dl.Popescu: In 2013 a venit altcineva si pe fostulmeu teren a trecut-o pe altcineva, fosta
proprietara.
Primarul :el are terenul lui, nimeni nu-l ocupa, el s-a intins cu gardul peste ternul altui
vecin, ocupand terenul cuiva.
Popescu va rog sa-mi spuneti unde locuiesc si cu cine ma invecinez?
Primarul : la Heelgiu
Viceprimarul : in actul de vanzare cumparare nu scrie cu cine va invecinati?
Primarul ; dati-mi actul de vanzare cumparare!
Zarnescu Vasile : domnul Popescu ai acolo maimult teren decat scrie in act?
Popescu Stefan : asta nu va intereseaza ma intrezeaza care sunt vecinii.
Primarul citeste vecinii de pe contractl de vanzare cumparare si intreba , ce nu e in
regula.
Dl.Popescu: va intreb mai sunt aceiasi vecini?Acolo a fost un damb s-a nivelat in 1983
si s- asezaat Stefan Toderascu si in 2013 s-a facut titlu altcuiva.
Viceprimarul : aveti 990 mp acolo?
Primarul : nu 990 ci 2070 m!

Viceprimarul aveti sau nu?
Dl.Popescu: Da!
Viceprimarul: pai atunci ce vorbim noi aici?
Primarul: mergeti in instanta si noi va punem la dispozitie ce documente ni vor cere.
Dumneavostra a ti pierdut in instanta odata nu va puteti judeca pe aceiasi cauza din
nou.
Domnul Zarnescu Vasile : aduce o petitie de Cetatenii din zona Tars de la Dragugesti
va roaga sa refaceti drumul.
Primar Nu putem turna beton acolo nu avem prins in investitii.O sa cutam o solutie sa-I
ajutam cumva.
Anul asta vom pompla drumul de la Bratila, incerc, trebuie sa se implice si ei.
Drumul asta a fost un drum de caruta noi l-am largit acum vreo 5 anicu un
buldoexcavator.
Zarnescu nu puteti baga autogrederul?
Primar :Nu intra autogrederul pe drumurile inguste. Solutia ar fi proiectul depus pe AFir
dar nu prea avem sanse sa intre.
Varlan – cand ploua toata apa se scurge in gradina;lui Voicu
Magdalina Ion ar trebui facuta o rigola de dirijare
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Tudor Marinel declara inchise
lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 31 martie 2018 ,drept pentru
care s-a încheiat prezentul proces verbal

Presedinte de sedinta
Tudor Marinel

Secretar comuna
Spiridon Mariana

