ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 28.09.2018, 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.216 din 21.09.2018.
La sedinta , a absentat un consilier local , şi anume domnul consilier Prențu Ștefan ,
participă 14 consilier 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 30 august 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, doamna consilier Macovei Mihaela aduce la cunoștință
domnilor consilieri ca se suplimenteaza ordinea de zi cu un proiect de hotarare și
anume , Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18%
aferente sistemului de alimentare cu apa statie tratare apa bruta Darmanesti-primarul
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Presedintele de sedinta, doamna consilier Macovei Mihaela, da citire ordinii de zi, si
anume:
1 .Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul
2018- Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian;
2.Proiect de hotarare privind acordarea unui imprumut ‘’Serviciului public de
Salubrizare’’ -Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al primarului şi structurilor si serviciilor publice din subordinea
consiliul local Helegiu pe anul 2018- initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea
Nicu Ciprian;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului pe care il va percepe Serviciul Public
de Salubrizare Helegiu de la persoanele fizice si juridice pentru prestarea activitatilor de
colectare, transport si depozitare deseuri solide-Initiator -primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian;
5.Proiect de hotarare privind privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local
Helgiu în comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Scoala Gimnaziala
Helegiu pentru anul şcolar 2018 – 2019- 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 hotarare privind
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018- Initiator -primarul
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian;
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: ne-au fost alocate niște sume mici, toata suma merge către drumuri, avem
informații că va fi o iarnă destul de grea, speram sa mai avem o rectificare de la
Consiliul Județean.
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. 39 privind alegerea
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 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
acordarea unui imprumut ‘’Serviciului public de Salubrizare’’ -Initiator -primarul comunei
Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: am rămas singura comuna cu serviciu propriu de salubrizare, avem nevoie de
acești bani trebuie sa le ducem de la primărie către serviciul de salubritate.Pana la
sfarșitul anului trebuie să le aducem înapoi.Avem mai putina populație în comuna, zilnic
semnez contracte de lucru în străinătate. Am mers pe același tarif, vom vedea cum ne
vom descurca, populatie active nu cred ca sunt 4000.
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. 40 privind acordarea unui
imprumut ‘’Serviciului public de Salubrizare’’ -Initiator -primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian 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
organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi
structurilor si serviciilor publice din subordinea consiliul local Helegiu pe anul 2018initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Secretarul comunei , doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul de hotarare.
Acest post îl vom prinde doar în organigramă . Banii vin de la Ministerul Sănătății , la
nivelul comunei noastre se impune, sunt persoane cu handicap și tot felul de cazuri.

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. 41 privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi
structurilor si serviciilor publice din subordinea consiliul local Helegiu pe anul
2018 -Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian aprobat cu 14
voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un vot împotriva.
Se trece la punctual 4 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea
tarifului pe care il va percepe Serviciul Public de Salubrizare Helegiu de la persoanele
fizice si juridice pentru prestarea activitatilor de colectare, transport si depozitare
deseuri solide-Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: ar trebui ca tariful să fie mai mare, trebuie să plătim gunoiul nu sa-l aruncam
în șanț.La nivel urban tariful este mai mare.
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. 42 privind aprobarea
tarifului pe care il va percepe Serviciul Public de Salubrizare Helegiu de la
persoanele fizice si juridice pentru prestarea activitatilor de colectare, transport si
depozitare deseuri solide -Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu
Ciprian aprobat cu 14 voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un vot împotriva.
Se trece la punctual 5 al ordinii de zi si anume.Proiect de hotarare privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Helgiu în comisia pentru Evaluarea şi
Asigurarea Calităţii din Scoala Gimnaziala Helegiu pentru anul şcolar 2018 – 2019Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
Secretarul comunei , doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul de hotarare.
Domnii consilieri îi propun pe doamna consilier Macovei Mihaela și pe domnul consilier
Toma Daniel.
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. 43 privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Local Helegiu în comisia pentru
Evaluarea și
Asigurarea Calității din Școala Gimnazială Helegiu pentru anul școlar 2018-2019 Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian aprobat cu 14 voturi
„pentru” , nici o abtineri , nici un vot împotriva.

Se trece la punctual 6 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea
nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apa statie
tratare apa bruta Darmanesti-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 astfel s-a adoptat Hotararea nr. 44 privind aprobarea
nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apa statie
tratare apa bruta Darmanesti -Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu
Ciprian aprobat cu 14 voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un vot împotriva.
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri,întrebări,diverse).
Primarul: luni am fost la București pentru a depune din nou proiectul pentru „
Modernizare drumuri de interes local„ . Am primit o adresă prin care se anunță că nu
s-au cheltuit banii pe PNDL II . Poate va fi buget și va intra la finantare, este vorba de
Ciortea de Sus, Ulița Bisericii, Ulița Movilei și la Drăgugești Ulița Prențu.Cu celalalte
două proiecte ne mișcăm foarte greu. Am finalizat proiectarea la aleea pietonală și
dispensarele și ne chinuim de 3 luni să obținem avize, cel mai greu mergem cu
drumurile naționale.Avizul pentru aleea pietonala a fost depus întâi la bacău, apoi la
Iași, de la iași la București unde a ajuns acum dar nu intra în calcul pentru ședința de
acum. Avem bani prevazuti și nu putem efectua lucrările deoarece nu avem avizele. De
același lucru ne izbim și pentru Ciortea de Sus, de avizul de la drumurile naționale și de
la APE. Am mai cheltuit 1900 de lei să facă documentația, am mai cheltuit 1900 de lei
să facă documentația, aștept de 3 săptămani ,nu vad cu ce iar deranja pe cei de la APE
lucrarea noastră.
Vom începe lucrarile la dispensarul Brătila după referendum, vom muta dispensarul la
Centru de zi.Nu știu ce sa fac la helegiu, deocamdată nu s-a prezentat nici un
constructor, a fost o firmă interesată dar s-a retras, dacă nu se prezintă nimeni vom
scoate lucrarea din nou. Nu știu unde vom muta dispensarele, cred că le vom muta sus
cât se va lucre jos.
Pentru cămin nu avem încă avizul celor de la AFIR.
Doamna consilier Stanciu Elena: nu se toarnă drumul în Ciortea de Sus?
Primarul: se va turna anul acesta daca va tine timpul, aici nu trebuie organizată licitație.
Betonul il torn într-o săptămană.Eu zic ca ne vomapuca și de aleea de la Helegiu.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: dacă s-a început lucrarea la Mocani ar trebui să
terminăm lucrarea, trebuiesc făcute șanțurile.
Primarul: s-a betonat și la 3 săptămani se fac șanțurile și acostamentele, trebuie să
treacă o anumită perioada de timp. Într-un loc s-a fisurat deoarece s-a trecut cu o
mașină de balast.Drumul a ieșit destul de bine , un pic îngust, de ieri au început și vor
continua cu șanțurile de sus până la Rață.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: a fost proiectant pentru această lucrare, cum nu s-a
prevăzut plasă de sârmă?
Primarul : la betonul rutier nu se toarnă plasă.

Domnul consilier Zărnescu Vasile: e diferit betonul față de cel turnat în Ciorte de Sus.
Primarul: drumul a costat 90000, calculate si dumneavoastră betonulși o sa vedetila ce
pret iese. Nu știu daca firma care a efectuat lucrarea a avut vreun profit.Eu zic că
drumul va rezistaaceleași discuții am avut și atunci cand s-a turnat drumul în Ciortea de
Sus și nici acolo nu am avut plasă.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: este o bucată de asfalt care trebuie neapărat
refăcută.
Primarul: trebuie facut dar suma este foarte mare, calculele sunt foarte mari pentru tot
tronsonul, a iesit o valoare de 2,4 miliarde pentru toate denivelările.Nu pot să o fac anul
acesta. Poate reușesc să plombez unde sunt găuri, la anul prioritar ar fi un strat de
uzură, dar totul se rezumă la bani.
Doamna consilier Stanciu Elena: poate primim ceva de la Consiliul Județean.
Primarul : s-au făcut în general lucrări pe drumurile județene .O să încercăm, bine că sa făcut drumul Bacău –Onești.
Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Macovei Mihaela declara
inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 28 septembrie 2018
,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta
Macovei Mihaela
Secretar comuna
Spiridon Mariana

Intocmit,
Cons.jr. Guramba Carmen

