ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 16.07.2019, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului local
comunal Helegiu
Consiliul Local a fost convocat în sedinta ordinara cu respectarea prevederilor
art. 133 din Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul Administrativ şi prin dispozitia
primarului nr.237 din 11.07.2019.
La sedinta , a absentat domnul consilier Zărnescu Vasile , participă 14 consilieri locali
.În conformitate cu prevederile art. 137 alin (1) din Ordonanța de urgență 57/2019
privind Codul Administrativ sedinta este legal constituita participand majoritatea
consilierilor locali în funție.
În conformitate cu prevederile art.138 alin. (15) din Ordonanța de urgență 57/2019
privind Codul Administrativ ” La începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al
unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale supune spre aprobare procesul - verbal al
şedinţei anterioare” care a avut loc în 13 iunie 2019.
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 3 puncte .
Presedintele de sedinta, doamna consilier Bulăiasa Elena da citire ordinii de zi, si
anume:
1. Proiect de hotarare privind privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Helegiu si modificarea si completarea listei de investitii pentru anul 2019Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
2.Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol
pentru semestrul I al anului 2019 - Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea
Nicu Ciprian
3.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverese)
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.
Secretarul comunei, doamna jurist Mariana Spiridon, aduce la consiliului local ca fiecare
proiect de hotarare este însoţit de: referatul de aprobare, semnat de initiator, de
rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
și de avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind rectificarea
bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu si modificarea si completarea listei
de investitii pentru anul 2019-Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu
Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: vom moderniza grupul sanitar de la școala Helegiu, va fi un grup sanitar lipit
de școala.Se lucrează la devize la Deleni , aceste lucrări se fac cu bani de la Ministerul
Învățământului. Avem bani, vom izola tot spatele, vom face un grup sanitar pentru cadre

didactice. Vom avea o firma care va face lucrările la Drăgugești.Avem și modificarea
listei de investiții pe pârâul Drăgugești, s-a cerut o pasarelă pietonală în zona Obede, ca
să se poată circula și pe o parte și pe alta.
Domnul consilier Măgdălina Ion: să luați în calcul să îi dați o înălțime mai mare.
Primarul: va fi , picioarele vor fi sus pe mal, pasarela va fi mai înaltă decât cea de pe
pârâu. În acea zona a ieșit cineva cu gardul până în stradă, așa au intabulat cei de la
cadastru. Dacă s-ar retrage trei metri s-ar putea duce drumul până în capăt. A intabulat,
cei care fac cadastru nu întreabă vecinii.Am avut solicitări de la 15 persoane, Gavrilă,
toți au mașini în zonă.
Domnul consilier Măgdălina Ion: pe partea lor trebuie intrat doar cu buldozerul, dar cu
pârâul este greu de jonglat.
Primarul. Am radiat lucrarea de Peste Vale și vom face drumul de la domnul Rusu, să
facem un șanț betonat, dar jumătate din zonă are 2 metri.
Domnul consilier Măgdălina Ion: când vin ploile aduc aluviuni și crește niveluldrumului,
sunt zone unde depășescu 1 metru.Oamenii răman jos cu casele și pot fi inundate.
Primarul: nu avem sprijinul celor de la Ape, orice lucrare mare trebuie făcută de
ei.Trebuie făcută o lucrare de îndiguire, de colmatare, sunt câteva case pe Vale, toți au
mașini. Este o doamna care își duce în fiecare zi copilul deoarece are problem de
sănătate, am băgat o grămadă de bani în lucrările de pe pârâu.La strada ciungi s-au
mobilizat, am dat și noi 50 de milioane și au turnat tot drumul impecabil.Dacă făceam
noi drumul mă costa 1 miliard, sunt vreo 4 locuri unde s-a făcut așa. La Brătila sau la
Deleni nu au venit cu ideea asta. A venit nea Ghineț dar nu mai avem cum anul
acesta.La Ciortea unde au fost șanțuri nu au mai fost probleme.La Drăgugești vom face
până la Prențu măcar partea de proiectare, eu aș face drumul Poienii.
Domnul consilier Măgdălina Ion: ploile adâncesc gropile.
Primarul: va veni firma să execute lucrările în centru dar este plecat părintele, vom
începe când se întoarce . Este foarte implicat în lucrări.
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au
amendamente cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de
hotarare prezentat.
Nefiind alte amendamente, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma
prezentata şi se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea nr.30 privind
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu si modificarea
si completarea listei de investitii pentru anul 2019 ,aprobată 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 analiza
stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2019 Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: stăm bine la efectivul de animale.
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au
amendamente cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de
hotarare prezentat.
Nefiind alte amendamente, se supune aprobarii proiectul de hotarare in forma
prezentata şi se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea nr.31 privind

analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I al
anului 2019,aprobată cu 14 voturi „pentru” , nici o abtineri , nici un vot împotriva.
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverese)
Domnul consilier Pîrjol Cătălin: dacă se toarnă asfalt la Deleni în zona noastră este o
gaură.
Primarul: asta face obiectul unui alt contract , sunt două gropi care trebuiesc
reparate.La Drăgugești am vorbit cu doamna care a efectuat lucrările, autorizatia expiră,
a fost amanita recepția, trebuie schimbat pe Felca, speram sa o faca.Nu se lasă zidul
de sprijin se lasă terasamentul. Legile nu sunt în avantajul nostru așa cum este și cu
podul de la Onești.
Domnul consilier Măgdălina Ion: este singura cale de acces.
Primarul: suferim toți pentru podul ală.
Domnul consilier Pîrjol Cătălin: ar trebui făcut drumul la schit.
Primarul: îl vom face, pe 6 august este hram, îl vom face cu două săptămâni înainte,
acum sunt ploi.Drumul nu arată rău.
Domnul consilier Pîrjol Cătălin: ploile care au fost au dus tot balastul la vale pe ulița
Mihaelei.
Domnul consilier Măgdălina Ion: la Drăgugești în zona 3 Fântâni este o fântână veche,
în urma unor lucrări oamenii nu mai pot lua apă.
Primarul: mergem joi , săptămâna viitoare. Am făcut un șanț de scurgere.
Viceprimarul: s-a colmatat de la apă.
Domnul consilier Stoica Nelu: în ce stadiu sunteți cu forajul la Deleni?
Primarul: am forat la 100 de metri, am dat de trei puncte cu apă, am început să tubăm și
speram să fie apă. Asta este o șansă.Dacă nu să tragem de la Tazlău. La Sănduleni au
un proiect, au forat în albia Tazlăului cu aceiași firmă și 11 l/secundă.
Domnul consilier Măgdălina Ion:decât să dai de o sursă de apă într-o zonă
mlăștinoasă mai bine în zona Tazlău.
Primarul: au forat 100 de metri din care 60 de metri numai în stâncă.Eu sunt mulțumit,
am încercat, și noaptea visez că am găsit apă. Să ducem apa de la Tazlău dar asta
înseamnă să distrugem drumul.Pe 24- 25 august avem ziua comunei. Săptămâna
viitoare avem ședință extraordinară.
Doamna consilier Stanciu Elena: drumul ?
Primarul: nu e rau, am fost eu acolo cu mașina. Acum a plouat și poate s-a mai stricat.
Doamna consilier Stanciu Elena: o porțiune de drumeste stricată și au intrat cu mașinile
pe bucățile oamenilor.
Primarul: știu că o mare parte din teren este concesionat.
Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Bulăiasa Elena declara
inchise lucrarile sedintei de ordinare a consiliului local Helegiu din 16 iulie 2019 ,drept
pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta
Bulăiasa Elena
Secretar comuna
Spiridon Mariana
Intocmit,
Cons.jr. Guramba Carmen

