ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 30.08.2018, 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.186 din 26.08.2018.
La sedinta , a absentat un consilier local , şi anume domnul consilier Oprea Sorin ,
participă 14 consilier local .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 13 iulie 2018.
Se fac propuneri pentru presedinte de şedinţă, doamna consilier Bulaiasa Elena o
propune pe doamna consilier Macovei Mihaela.
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, doamna consilier Macovei Mihaela, da citire ordinii de zi, si
anume:
1.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă- iniţiator primarul
comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian.
2. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual
din cadrul Serviciului Public de Salubrizare din subordinea Consiliului Local Helegiuiniţiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau tepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Salubrizare din
subordinea Consiliului Local Helegiu- iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea
Nicu Ciprian.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea la plată a sumei de 2855 lei
reprezentand contravaloarea cheltuielilor de deplasare ale personalului didactic pentru
luna iunie 2018 - iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian.
5 Proiect de hotarare privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2018 iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian.
6.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cererri,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 hotarare privind alegerea
preşedintelui de şedinţă- iniţiator primarul comunei Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian.
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 abtineri , nici un vot
împotriva.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind stabilirea
salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul Serviciului Public de
Salubrizare din subordinea Consiliului Local Helegiu- iniţiator 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 abtineri , nici un vot
împotriva.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea
Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau tepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul
Serviciului Public de Salubrizare din subordinea Consiliului Local Helegiu- iniţiator
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 abtineri , nici un vot
împotriva.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea
aprobarea la plată a sumei de 2855 lei reprezentand contravaloarea cheltuielilor de
deplasare ale personalului didactic pentru luna iunie 2018 - iniţiator 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 apro .
Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 13 voturi „pentru” ,
o abtinere din partea
doamnei consilier Macovei Mihaela , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea
modificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 iniţiator primarul comunei
Helegiu, domnul Enea Nicu Ciprian.
Domnul sef contabil Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare.
Domnul contabil Blăniță Valentin :este vorba de contractual dse finantare de la AFIR,
contractul de la OCPI si 563 mii pentru refacerea drumurilor afectate de inundatii.
Domnul viceprimar: o comisie ISU a fost la Deleni deoarece pe o parte s-a lăsat
balustrade din cauza apei, la drumul de la Mocani trebuie facut acostamentul.
Domnul sef contabil Blăniță Valentin : sumele de la venituri se regăsesc și la cheltuieli.
Doamna consilier Stanciu Elena: ce înseamna servicii?
Domnul sef contabil Blăniță Valentin : este vorba de contractul cu Eurocad.
Domnul viceprimar: foarte greu găsești firmă de cadastru.
Domnul sef contabil Blăniță Valentin : banii îi ei doar dacă faci lucrarea și este
aprobată.
Domnul consilier Stoica Nelu:poate mai sunt imobile din domeniul public sau privat
neintabulate.
Secretarul comunei doamna Spiridon Mariana: au venit de la ISU și se vor face
reabilitări pe porțiunile afectate. A fost o comisie care a constatat .
Domnul viceprimar: comisia a constatat pagube de 6 miliarde dar ne-au fost alocate
doar 56 de mii.
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 abtineri , nici un vot
împotriva.
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri,întrebări,diverse).
Domnul consilier Măgdălina Ion: domnule viceprimar sunt zone de deal în care încep
să-și adune roadele, drumurile agricole trebuiesc făcute cu buldozerul, am vorbit și unii
dintre oameni mai contribuie cu motorina, nu le sta în putere să facă mai mult.
Domnul viceprimar: în toata comuna trebuiesc refacute.
Doamna consilier Macovei Mihaela: apa la Deleni ?
Domnul viceprimar: este o problema cu izvorul. A fost firma care a facut reparații, acum
este ceva apă în bazine. Izvoarele au scazut.
Doamna consilier Stanciu Elena : ar trebui un covor asfaltic la Bratila.
Domnul viceprimar: s-a discutat cu doua firme dar nu sunt foarte interesati, am discutat
cu o firma sa faca o evaluare.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: să se repare macar găurile.

Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Macovei Mihaela declara
inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 30 august 2018 ,drept
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta
Stoica Nelu

Secretar comuna
Spiridon Mariana
Întocmit,
Cons.jr. Guramba Carmen

