ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 28.03.2019, 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.120 din 28.03.2019.
La sedinta ,nu a absentat nici un consilier local , participă 15 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 februarie 2019.
Se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei anterioare, procesul verbal a fost
aprobat in unanimitate cu 15 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Pe ordinea de zi sunt 11 puncte .
Presedintele de sedinta, doamna consilier Poenaru Elena Iustina da citire ordinii de zi,
si anume:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2019-2020, la
nivelul comunei Helegiu, județul Bacău- initiator -primarul comunei Helegiu domnul
Enea Nicu Ciprian.;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuție a bugetului pentru anul
2018- initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.;
3.Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr.56/14.12.2018 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019- initiator -primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian.;
4.Proiect de hotarare privind însușirea Deciziei nr.19/1 din 14.02.2019 a Curții de
Conturi a României – Camera de Conturi județul Bacău- initiator -primarul comunei
Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.;
5.Proiect de hotarâre privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren de 121
mp , propietate publică a comunei Helegiu ,situate în intravilanul comunei Helegiu, sat
Drăgugești către parohia ” Sfântul Nicolae” din Drăgugești- initiator -primarul comunei
Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian;
6.Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico economici aferenți
investiției ” Modernizare dispensar medical sat Brătila” aprobați prin HCL
nr.21/4.03.2017 modificată și completată prin HCL nr.17/19.02.2018 și HCL
52/28.11.2018- initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.;
7. Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico economici și aferent
investiției ”Modernizare dispensar medical sat Helegiu” aprobați prin HCL
nr.22/14.03.2017 modificată și completată prin HCL nr.16/19.02.2018 și HCL
nr.53/28.11.2018- initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.;

8. Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico economici pentru
proiectul ”Modernizare și consolidare camin cultural, sat Helegiu” aprobați prin HCL
nr.35/28.06.2017” - initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
9. Informare asupra modului de aducere la îndeplinire a hotararilor adoptate de Consiliul
Local Helegiu în 2018;
10. Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei
Helegiu pe anul 2018;
11. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului ( cereri, întrebări, diverse).
Ordinea de zi se aprobă cu 15 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
rețelei școlare pentru anul 2019-2020, la nivelul comunei Helegiu, județul Bacău.
Primarul prezintă proiectul de hotarare- initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea
Nicu Ciprian.
Primarul: am avut acest proiect și luna trecută, mi-a transmis doamna director
informațiile pe care le-ați solicitat. M-am interesat și numai la Helegiu nu s-a aprobat
rețeaua școlară. Copii care vin de la Drăgugești, aici sunt cererile de transfer, în
perioada 2017-2019, sunt 12copii. Așa cum am discutat, sunt copii care aveau
probleme.,
Domnul consilier Măgdălina Ion: făcând transferul elevilor de la Drăgugești la Helegiu
chinuim niște copii. Avem 122 de copii în 2019 -2020, sunt cu tot cu grădiniță?
Doamna consilier Macovei Mihaela:33 sunt preșcolari, în total sunt 155 .
Domnul consilier Măgdălina Ion: în discuțiile cu părinții am înțeles ca au fost nevoiți să
se deplaseze pe jos de la Drăgugești. Cât avem capacitatea să îi ținem la Drăgugești.
Primarul: acești copii nu au venit forțați, ce știu este că acestor copii li s-a oferit o șansă,
sunt copii slabi. Toate celălalte școli sunt structuri, cu personalitate juridică este doar
școala Helegiu.
Măgdălina Ion: noi scăpăm de a pune transport la dispoziția copiilor, plătim transportul
profesorilor.
Primarul: nu are nimeni nimic împotrivă dacă doresc să mute copii la Drăgugești. În
viitor toate școlile vor fi la Helgiu. La Sănduleni îi duc de 10 ani, la Livezi de 10-15
ani.Nu știu ce se va întâmpla , la Drăgugești nu se va desființa.
Domnul consilier Stoica Nelu: ar fi ultima care se va desființa.
Primarul: la Deleni se ia în calcul partea de 5-8, la anul la 5-8 sunt 30 de copii.Nu e
normal ca un cadru didactic nu va avea unde să meargă, de la țară se migrează către
oraș, plata pe școală vine pe numărul de elevi, veți vedea noi ne chinuim sa renovam.
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 cu cinci abțineri din partea următorilor domni consilieri: Zărnescu Vasile,
Poenaru Elena Iustina, Stanciu Elena , Oprea Sorin, Coman Elena, astfel s-a adoptat
Hotararea nr. 13 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2019-2020, la nivelul
comunei Helegiu, județul Bacău aprobată cu 10 voturi „pentru” , 5 abtineri , nici un vot
împotriva.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind aprobarea
contului de execuție a bugetului pentru anul 2018- initiator -primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian.
Domnul șef contabil Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotărâre.
Doamna consilier Coman Elena :28 000 la Centrul de recreere, ce reprezintă?
Primarul: salarii, current, internet.
Domnul consilier Stoica Nelu: la asistență socială?
Primarul: suma este enormă anul acesta s-a marit, sunt foarte mulți bani.
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au
observatii cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de hotarare
prezentat.
Primarul: nu s-au cheltuit toți banii,vom avea buget în perioada urmatoare, mai
așteptăm sumele pentru învățământ, pe 9 sau 10 aprilie avem ședință pentru buget, în
mare parte am schițat bugetul, cred ca am luat totul în considerare.
Nefiind alte observatii, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma prezentata şi
se aproba cu o abținere din partea domnului consilier Măgdălina Ion astfel s-a adoptat
Hotararea nr. 14 privind aprobarea contului de execuție a bugetului pentru anul
2018 aprobată cu 14 voturi „pentru” , o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind modificarea
și completarea HCL nr.56/14.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2019- initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: este o nebunie cu gunoiul. Avem personae care refuză încheierea contractului
. Suntzone unde mașina nu ajunge, dar vom pune pubele să ajungă toată lumea,
mașina o avem acum în reparații.Persoanele care refuză încheierea contractelor vor
avea o taxa de salubritate pentru cei care nu vor să încheie contract.O săptămână am
scos gunoi, sunt camioane întrgi de gunoi, vom fixa o taxa de 6 lei să îi obligăm să
închei contract, cei care nu vor să plătească 6 lei.
Domnul consilier Stoica Nelu: toată lumea produce gunoi, îl aruncă.
Primarul: este plin de gunoaie pe albia pâraielor.
Domnul consilier Măgdălina Ion: ar fi fost mai bine să stabilim o taxa de 10 lei pe
locuință.
Primarul: când am hotarât tariful am zis să nu fie mai mare de 20 de lei pe locuință.
Domnul consilier Măgdălina Ion: pe Vale sunt cateva familii care nu au posibilități.Ar
trebui sa vedem ce număr de case avem în Drăgugești și să punem o taxa de 10 lei.
Primarul: taxa o punem pe persoană, nu putem pune o taxa pe locuință.
Domnul consilier Măgdălina Ion: ne facem de treabă, dacă nu vor să încheie contract și
au 6 copiii?
Primarul: îi vom informa.
Domnul consilier Măgdălina Ion: sunt familii din Drăgugești care nu își permit, după ce
ducem acele containere, ar trebui să îi amendăm, ori îl scoți la poartă.Sunt familii cu
mulți copii și ne înregistram cu sume.
Primarul: vom scuti cateva familii care nu au posibilități financiare.Cel mai correct este
sa fie așa, cu contract, cand vin si au datorii sunt obligați sa plătească.

Domnul consilier Stoica Nelu: aprobăm așa și vom vedea..
Primarul: am cazuriîn Helegiu sau la Deleni și încheiemașa. Luăm masura aceasta
pentru cei rău platnici..
Domnul consilier Măgdălina Ion: după hotarârea asta vor fi nevoiți săplătească 24 de
lei.
Domnul consilier Stoica Nelu: avem o evidență câți sunt fără contract?
Primarul: sunt destul de mulți, să nu arunce gunoiul în locuri nepermise.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: să fie amenzi pentru cei care aruncă gunoiul.
Primarul: până acum aveam taxa și tariful. Vom vorbi cu cei care nu sunt de accord, ne
obligă să îl strângem, să-l depozităm, va trebui să-l reciclăm, așa este normal. Este
foarte multă mizerie , este mult pe drumul de la Helegiu la Bacău, a fost să îl strângă un
om care făcea muncă în folosul comunității, am strâns foarte mult gunoi.Când ducem
pubelele vom avea surpriza să le dea foc , să le răstoarne.Ei vor veni la mine, nu vin la
dumneavoastră, sunt familii care nu au posibilități și îi vom scuti.
Domnul consilier Măgdălina Ion: să nu-l mai arunce, la Drăgugești pe Felca e jale.
Domnul consilier Bodea Constantin: la Deleni duc pe drumul Șesului.
Domnul consilier Măgdălina Ion: ar trebui montată o camera ascunsă.
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. 15 privind modificarea și
completarea HCL nr.56/14.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2019 aprobată cu 15 voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind însușirea
Deciziei nr.19/1 din 14.02.2019 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi
județul Bacău- initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare.
Domnul consilier Stoica Nelu: consilierii își asumă decizia Curții de Conturi?
Domnul contabil șef Blăniță Valentin: se ia la cunoștință, această măsură deja s-a
îndeplinit.
Primarul: este o lege, dacă se facturează către o firmă cu persoane cu handicap, poți
folosi banii pentru copii , nu cred că aveau dreptate cei de la Curtea de Conturi.
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. 16 privind însușirea
Deciziei nr.19/1 din 14.02.2019 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi
județul Bacău aprobată cu 15 voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarâre privind darea în

folosință gratuită a unei suprafețe de teren de 121 mp , propietate publică a comunei
Helegiu ,situate în intravilanul comunei Helegiu, sat Drăgugești către parohia ” Sfântul
Nicolae” din Drăgugești- initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian;

Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: terenul îl dăm pentru construirea casei praznicale, și ei ne-au donat o parte de
teren pentru teenul de sport.Am prins un centru civic acolo, să punem pavaj, să fie
amenajat când vomavea sfințire.Venise o solicitare de la Drăgugești pentru o alee și o
termoizolație pe clădirea din spatele școlii pe care le vom prinde în buget.Clădirea școlii
din Mocani va fi data către parohia din Brătila, ce se va întâmpla cu vechile clădiri nu
știu.
Domnul consilier Măgdălina Ion: împărțite și făcute locuințe pentru familii cu copii.
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. 17 privind darea în
folosință gratuită a unei suprafețe de teren de 121 mp , propietate publică a
comunei Helegiu ,situate în intravilanul comunei Helegiu, sat Drăgugești către
parohia ” Sfântul Nicolae” din Drăgugești- aprobată cu 15 voturi „pentru” , nici o
abtineri , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
modificarea indicatorilor tehnico economici aferenți investiției ” Modernizare dispensar
medical sat Brătila” aprobați prin HCL nr.21/4.03.2017 modificată și completată prin
HCL nr.17/19.02.2018 și HCL 52/28.11.2018- initiator -primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotărâre.
Primarul: pentru toate trei obiective, conform Ordonanței 114 s-a modificat salariul
minim pe economie în constructii, de la 1900 de lei la 3000, fiecare constructor a venit
cu act adițional pentru majorarea prețului. Ne dezavantajează pentru că sunt mulți bani
care sunt neeligibili, sunt bani din buget pe care îi alocăm.
Domnul consilier Măgdălina Ion: să facă lucrări de calitate.
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. 18 privind modificarea
indicatorilor tehnico economici aferenți investiției ” Modernizare dispensar
medical sat Brătila” aprobați prin HCL nr.21/4.03.2017 modificată și completată
prin HCL nr.17/19.02.2018 și HCL 52/28.11.2018 - aprobată cu 15 voturi „pentru” ,
nici o abtineri , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
modificarea indicatorilor tehnico economici și aferent investiției ”Modernizare dispensar
medical sat Helegiu” aprobați prin HCL nr.22/14.03.2017 modificată și completată prin
HCL nr.16/19.02.2018 și HCL nr.53/28.11.2018- initiator -primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian.

Primarul prezintă proiectul de hotărâre.
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. 19 privin modificarea
indicatorilor tehnico economici și aferent investiției ”Modernizare dispensar
medical sat Helegiu” aprobați prin HCL nr.22/14.03.2017 modificată și completată
prin HCL nr.16/19.02.2018 și HCL nr.53/28.11.2018 - aprobată cu 15 voturi „pentru” ,
nici o abtineri , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
modificarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul ”Modernizare și consolidare
camin cultural, sat Helegiu” aprobați prin HCL nr.35/28.06.2017” - initiator -primarul
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotărâre.
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. 20 privind modificarea
indicatorilor tehnico economici pentru proiectul ”Modernizare și consolidare
camin cultural, sat Helegiu” aprobați prin HCL nr.35/28.06.2017 -aprobată cu 15
voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si anume Informare asupra modului de aducere
la îndeplinire a hotararilor adoptate de Consiliul Local Helegiu în 2018.
Se aduce la cunoștința domnilor consilieri modul de ducere la îndeplinire a hotararilor
adoptate de Consiliul Local Helegiu în 2018.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si anume Raportul primarului privind starea
economică, socială și de mediu a comunei Helegiu pe anul 2018;
Se prezintă domnilor consilieri Raportul primarului privind starea economică, socială și
de mediu a comunei Helegiu pe anul 2018.
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverese)
Domnul consilier Pîrjol Cătălin: când se începe canalizarea la deleni ș ice trebuie să
facă cetățenii pentru a se branșa?
Primarul: trebuie facută o cerere la primărie și să facă lucrarile cu o firmă.
Viceprimarul: cei de la Raja nu agreeaza decât o anumită firmă.
Domnul consilier Stoica Nelu: ar trebui sa prindem în buget 2-3 burse pentru a premia
cei mai buni copii din comună.
Primarul: pe 1 iunie au fost premiați copii.
Domnul consilier Măgdălina Ion: avem un talent la Drăgugești, la sport un copil la
gimnastică, o fetiță dintr-o familie modestă.

Domnul consilier Măgdălina Ion: daca tot facem parcarea la școala, ar trebui schimbată
plasa de la ternul de sport deoarece de la jumatate în jos este spartă, cu o plasă de 8.
Primarul: am luat asta în calcul pe repartii și un grup sanitar pentru cadre didactice.
Domnul conslier Măgdălina Ion: ar trebui niște băncuțe în lateralul școlii, ca un spațiu de
relaxare.
Priamarul : vor fi șapte locuri de parcare, șanțul va fi acoperit cu biscuit carosabili.Și la
biserică la Brătila văd multe mașini care blocheaza circulația duminica, părintele zicea
de niște bănuți pentru geamuri, dar cred ca mai bine este amenajarea unei parcari cu
biscuit carosabili pe șanțuri. Este cea mai aglomerată biserică duminica, sunt cele mai
multe mașini.
Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Poenaru Elena Iustina
declara inchise lucrarile sedintei de ordinare a consiliului local Helegiu din 28 martie
2019 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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