ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 14.12.2018, 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.287 din 07.12.2018.
La sedinta , a absentat un consilier local , şi anume domnul viceprimar Drug Valeriu ,
participă 14 consilieri 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 28 noiembrie 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 5 puncte .
Presedintele de sedinta, domnul consilier Magdălina Ion da citire ordinii de zi, si anume:
1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Rusu Ion
ales pe listele ALDE la alegerile din iunie 2016 – initiator primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian ;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2019 –
initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian ;
3.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul
2018 – initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian ;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea la plată a sumei de 4563 lei reprezentând
contravaloarea cheltuieli transport personal didactic pentru luna noiembrie 2018–
initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian ;
5.Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de evolutie al taxei speciale de
salubrizare actualizat pentru proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor
solide în județul Bacău– initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian ;
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.
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 hotărâre privind validarea
mandatului de consilier al domnului Rusu Ion ales pe listele ALDE la alegerile din iunie
2016 – initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Comisia de validare constată ca sunt intrunite condițiile pentru validarea mandatului
consilierului Rusu Ion.

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 astfel s-a adoptat Hotararea nr. 55 privind validarea
mandatului de consilier al domnului Rusu Ion ales pe listele ALDE la alegerile din
iunie 2016, aprobată 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 aprobarea
taxelor și impozitelor locale pentru anul 2019 – initiator primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian.
Domnul șef contabil Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare.
Primarul:putem sa marim taxele și impozitele, dacă propuneți.
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 astfel s-a adoptat Hotararea nr. 56 privind aprobarea
taxelor și impozitelor locale pentru anul 2019, aprobată cu 14 voturi „pentru” , nici o
abtineri , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 – initiator primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian.
Domnul șef contabil Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: anul trecut am avut 1500 de cereri pentru ajutoare de acum avem vreo 600700 . Plafonul a rămas același însă au crescutpensiile și salariile. Noi am trimis
documentaia din timp, poate vor veni banii între Craciun și Anul Nou.
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 astfel s-a adoptat Hotararea nr. 57 privind rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 aprobată cu 14 voturi „pentru” ,
nici o abtineri , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea
la plată a sumei de 4563 lei reprezentând contravaloarea cheltuieli transport personal
didactic pentru luna noiembrie 2018– initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea
Nicu Ciprian
Domnul șef contabil Blăniță Valentin 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 astfel s-a adoptat Hotararea nr. 58 privind aprobarea la
plată a sumei de 4563 lei reprezentând contravaloarea cheltuieli transport
personal didactic pentru luna noiembrie 2018 aprobată cu 14 voturi „pentru” , nici
o abtineri , nici un vot împotriva.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea
planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul
”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău– initiator primarul
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: proiectul a fost deja aprobat în AGA ADIS, este aprobat la nivelul județului,
taxa se majorează de la 1 ianuarie , va fi 6,82 lei în mediul rural. Nu știu dacă este mult
sau puțin, ca și cheltuiala. Noi avem o taxa de 5 lei pe care o vom păstra cat vom putea.
S-ar putea să o mărimdeoarece a crescut salariul minim.Noi plătim către ADIS în jur de
3100 de lei, plătim către ei ca și cum am plăti către rampă. Colectăm destul de mult
gunoi.
Domnul consilier Măgdălina Ion: se arunca și frunzela gunoi. Ar trebui puse niște afișe
cu c ear trebuui pus în tomberon, nu are ce cauta la tomberon decât gunoi menajer.
Primarul: ar trebui colectat selective. În bugetul de anul acesta au crescut cheltuielile pe
întreținere.Am în vedere cat un centru de colectare selective pe sat, dar ma gandesc ca
voi gasi gunoiul amestecat.
Domnul consilier Rusu Ion: am avut facut unul la moara și în centru.
Primarul: la groapa de gunoi se aducea tot amestecat, la aceste rampe se colectează
selective, încercăm. Din păcate este greu să încasăm și cei 5 lei, nu plătesc maxim,
mulți zic ca statul nu face nimic pentru ei , este foarte greu să îi încasăm, jumatate din
ei nu au contract. Cu problema la apă am fost pe Fabrică și am văzut acolo foarte mult
gunoi, pe Felca mai sunt câteva gunoaie.
Domnul consilier Măgdălina Ion: vrem nu vrem aici ne situăm.
Primarul: prețul este corect, nu putem să calculăm.
Domnul consilier Stoica Nelu: au venit cu explicatia că numărul de abonați este mai mic.
Primarul: gunoiul care se colecteaza este mai mult decât numărul de personae,
astăzila noi în comună nu sunt mai mult de 3000 de persoane.
Domnul consilier Măgdălina Ion: avem perioade în care 30% din populație sunt plecați
sezonieri.
Primarul: sunt seri când în jur de 7 seara nu găsești pe nimeni pe drum. Sunt mulți
plecați.
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 astfel s-a adoptat Hotararea nr. 59 privind aprobarea
planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru
proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău
aprobată cu 14 voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un vot împotriva.
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri,întrebări,diverse).
Doamna consilier Poenaru Iustina: am fost la dispensar și doamna doctor este foarte
nemulțumită deoarece nu are căldură, apă, curent electric.
Primarul: nu îi dau dreptate, acolo este centrală, i-am zis că cheltuiala o suportăm noi.
Dispensarul de la Brătila era jale, o clădire care nu are beton, în iunie, august speram
ca va fi terminat, o să avem probleme și la Helegiu.

Doamna consilier Bulăias Elena: fiecare medic cheltuie totuși în jur de 5000 de lei pe
lemne.
Primarul: noi am schimbat acolo un calorifer, sunt toalete înauntru.
Doamna consilier Poenaru Iustina: spun că apa nu este potabilă.
Doamna consilier Stanciu Elena: și cetățenii au aceiași problema, spun că pe uliță este
mizerie.
Primarul: vor sa treacă pe uliță, de ce nu merg pe DC? I-am pus la dispozitie un
centru.Am trimis o echipă să îi schimbe caloriferul, încălzesc tot centru .
Doamna consilier Stanciu Elena: lemnele sunt subvenționate?
Primarul: astea sunt lemnele ei, cand se termina, aducem noi altele, nu am altă
soluție.Sa vedeti ce scandal va fi si la helegiu cu un cabinet sus și unul jos. Vreau să vă
dau o veste proastă, am o problemă gravă la apă, au cedat toate cele patru rezervoare,
din plastic, rezervoare de 50 de metricub. Azi au fost cei de la ISU, Garda de mediu,
solutia este ca în primăvară, vom avea o cheltuială pe care nu o așteptăm, lucrările
poate le vor întreține alții, banii au venit pe fonduri europene. Avem o echipă, vom
dezgoli un bazin, de la jumatate este turtit și au apărut fisuri mari și crăpături, unul îl
lipim.Soluția ar fi fost aceiași, nu ai cum sa torni beton, ar mai fost un bazin de fibră de
sticlă.Nu este ușor , acum când vin sărbătorile, aveam apă și marti și sambată, valoarea
unui bazin este în jur de 10000 de euro, o sumă foarte mare. Producatorul zice ca daca
le dezgolim, la căldură revin la forma inițială și le putem refolosi, le vomumple cu nisip.
Domnul consilier Stoica Nelu: au fost pe pământ?
Primarul: nu a fost nisip , a fost pietriș, s-au spart în același timp, le-am desfăcut luni și
marți.
Domnul consilier Stoica Nelu: se lucreaza manual?
Primarul: manual, cu cei de la ajutor social, două le putem lipi acum, măcar să o
scoatem la capăt până în primăvară.Despre ursi vă zic ca am dat nas în nas cu el, am
avut câteva pagube, se pare că a plecat. Sunt doi, o ursoaică cu un urs.Sunt animale
protejate de lege, am solicitat ajutorul instituților abilitate, valoarea unui urs este în jur
de 40000 de euro.
Domnul consilier Măgdălina Ion:ursul se vaneaza doar cu derogare cu avizul
ministerului. Sa nu încerce cetățenii să pună lațuri deoarece au cipuri și poți face
pușcărie.
Primarul: la o stana , la Poiana, au mancat 25 de capre.
Domnul consilier Măgdălina Ion: nu este habitatul lor natural aici.
Primarul: nu au ce sa vaneze, porcii mistreti au fost împușcați, iepuri nu sunt.
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Măgdălina Ion declara inchise
lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 14 decembrie 2018 ,drept
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta
Măgdălina Ion
Secretar comuna
Spiridon Mariana
Intocmit,
Cons.jr. Guramba Carmen

