ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 28.11.2018, 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.270 din 22.11.2018.
La sedinta , a absentat UN consilier local , şi anume domnul consilier Prențu Ștefan ,
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 septembrie 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.
Se fac propuneri pentru presedinte de şedinţă, doamna consilier Coman Elena îl
propune pe domnul consilier Magdălina Ion.
Pe ordinea de zi sunt 4 puncte .
Presedintele de sedinta, domnul consilier Magdălina Ion aduce la cunoștință domnilor
consilieri ca se suplimenteaza ordinea de zi cu un proiect de hotarare și anume , Proiect
de hotarare prin care se ia act de demisia consilierului local Prenți Ștefan și vacantarea
mandatului de consilier local -Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu
Ciprian;
Presedintele de sedinta, domnul consilier Magdălina Ion da citire ordinii de zi, si anume:
1.Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință – initiator primarul
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian ;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea la plată a sumei de 8789 reprezentând
contravaloarea cheltuieli transport personal didactic pentru lunile septembrie și
octombrie– initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian ;
3.Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și a
cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției ” Modernizare dispensar medical
sat Brătila” aprobați prin HCL nr.21/14.03.2017 modificcată și completată prin HCL nr.
17/19.02.2018– initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian ;
4. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și a
cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției ” Modernizare dispensar medical
sat Helegiu ” aprobați prin HCL nr.22/14.03.2017 modificcată și completată prin HCL
nr. 16/19.02.2018 – initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian ;
5.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 alegerea
președintelui de ședință – 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 astfel s-a adoptat Hotararea nr. 50 privind alegerea
presedintelui de sedinta 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 aprobarea
la plată a sumei de 8789 reprezentând contravaloarea cheltuieli transport personal
didactic pentru lunile septembrie și octombrie– initiator primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian .
Secretarul comunei doamna jurist Spiridon Mariana 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. 51 privind aprobarea la
plată a sumei de 8789 reprezentând contravaloarea cheltuieli transport personal
didactic pentru lunile septembrie și octombrie 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 actualizarea
indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției ”
Modernizare dispensar medical sat Brătila” aprobați prin HCL nr.21/14.03.2017
modificcată și completată prin HCL nr. 17/19.02.2018– initiator primarul comunei
Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezinta proiectul de hotarare.
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon: în urma atribuirii contractului a
scăzut valoarea contractului.
Primarul: initial aveau o valoare , în urma licitatiei a scazut valoarea atât pentru
dispensarul de la Brătila cât și pentru cel de la Helegiu. La cel de la Brătila lucreaza o
firma de la Onești, la cel de la Helegiu lucrează Monidav.La Brătila situația este mai rea
decât ne-am fi așteptat, structura este foarte rea, fără stâlpi de susținere, trebuie
modificată, e bine cum a gandit proiectantul ,să turnăm 8 stâlpi și placă. Sper că
lucrările vor fi gata până în iulie , august, firma care lucrează este o firmă serioasă.
Domnul consilier Oprea Sorin: se toarnă placă?
Primarul: da, dar facem stâlpi, trebuie să avem placă, ne obligă cei de la ISU. Fundatia
avea doar 30-35 cm ,proiectantul a gasit soluția și vom întari fundatia, se toarna
cuzineți, se modifică structura clădirii. La Helegiu se va lucre și sus și jos.
Domnul consilier Măgdălina Ion: sperăm să fie pacienți.

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. 52 privind actualizarea
indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente
investiției ” Modernizare dispensar medical sat Brătila” aprobați prin HCL
nr.21/14.03.2017 modificcată și completată prin HCL nr. 17/19.02.2018 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 actualizarea
indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției ”
Modernizare dispensar medical sat Helegiu ” aprobați prin HCL nr.22/14.03.2017
modificcată și completată prin HCL nr. 16/19.02.2018 – initiator primarul comunei
Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezinta 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. 53 privind actualizarea
indicatorilor tehnico economici și a cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente
investiției ” Modernizare dispensar medical sat Helegiu” aprobați prin HCL
nr.22/14.03.2017 modificcată și completată prin HCL nr. 16/19.02.2018 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 prin care se ia act
de demisia consilierului local Prenți Ștefan și vacantarea mandatului de consilier local –
initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Secretarul comunei doamna jurist Spiridon Mariana prezintă proiectul de hotarare.
Secretarul comunei doamna jurist Spiridon Mariana: domnul Prențu a înaintat o cerere
de demisie. Calitatea înceteaza de drept înaintede expirarea mandatului, prin demisie.
Consiliul local adoptă o hotarare prin care ia act de demisie. Domnul Prențu a fost ales
pe listele din 2016, Consiliul Local ia cunoștință ,urmand ca în ședința următoare să
propun un nou membru din lista de supleanți.
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. 54 prin care se ia act de
demisia consilierului local Prenți Ștefan și vacantarea mandatului de consilier
local , aprobată cu 14 voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un vot împotriva.
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri,întrebări,diverse).
Domnul consilier Stoica Nelu : am o propunere, fiind în an centenar, să găsim o formulă
să facem un eveniment.

Primarul: la nivel de primărie activitățile nu s-au oprit, maine avem o activitate la școala
Helegiu, eu va invit sa participati, și sunt deschis la ce propuneri aveti.
Domnul consilier Stoica Nelu: ma gândeam la o activitate la centru de recreere.
Doamna consilier Stanciu Elena: să depunem coroane la monumentul eroilor , din
partea consiliului local.
Primarul: e cam târziu să organiză acum ceva.
Doamna consilier Macovei Mihaela: eu vă invit vineri, de la ora 11 , la biserica din
Deleni.
Primarul: putem și așa, și să mergem și la școala.Am marcat centenarul, am un gust
amar, încă nu ne ridicăm la nivelul celor de atunci, eu în fiecare an cu copii urmarim
parada de 1 decembrie.
Anul acesta am vrut să ajungem la Chioselia și ne-am întors de la vamă.Au fost niște
evenimente la Chișinău și s-a primit ordin să nu treacă nimeni de la vamă că sunt
probleme de soft.Primarul ne-a sunat și și-a cerut scuze. Era un eveniment, ca o
sărbătoare a comunei.Este foarte bine venită ideea domnului Stoica și a doamnei
Stanciu, o coroana la monumentul eroilor este foarte bună, mâine vă pot invita la
școală.
Domnul consilier Oprea Sorin: în fiecare seară un băiat din Ciortea mă roagă să-l
primesc într-o cameră. Nu are unde să se ducă l-a alungat fratele lui ,l-am primit.
Primarul: are un frate care nu-l primește, putem să mergem acolo .
Domnul consilier Oprea Sorin: el nu mai este bun la cap ,are epilepsie .
Domnul consilier Măgdălina Ion: cel care îl alungă este lucid ?
Primarul: vom merge acolo , acum un an i-a alungat unul din frați,trebuie văzut ce este
acolo.
Doamna consilier Coman Elena: dacă este agresiv nu este o soluție să-l ducem acolo.
Domnul consilier Oprea Sorin: toata ziua se ține după mine, eu pot să ii dau o camera
dar nu este încălzită, s-a rugat de toți prietenii să-l primească.
Primarul: ajungem astăzi acolo. Nu cred ca vrea să vină el la Helegiu.
Domnul consilier Oprea Sorin: eu îl primesc la mine , dar dacă pățește ceva nu vreau să
trebuiască să merg la poliție.
Primarul : eu aș vrea să urez un ” La mulți ani România!”
Nemaifiind alte interventii, domnUL presedinte de sedinta Măgdălina Ion declara inchise
lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 28 noiembrie 2018 ,drept pentru
care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta
MĂgdălina Ion
Secretar comuna
Spiridon Mariana

Intocmit,
Cons.jr. Guramba Carmen

