
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 20.11.2019, 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.336 din 14.11.2019. 

La sedinta  participă 15 consilieri locali, nici un absent  . 

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. 

Proiectul ordinii de zi cuprinde 7 puncte . 

1. Aprobare aprocesului verbal al sedintei  ordinare a Consiliului Local Helegiu din 

29.10.2019; 

2. Proiect de hotarare privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte 

taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Helegiu,  judetul 

Bacau  în anul 2020 Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu 

Ciprian 

3.  Proiect de hotarare privind modificarea si completarea  organigramei şi statului 

de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor 

publice din subordinea Consiliului local Helegiu aprobate prin Hotararea 

Consiliului Local Helegiu nr. 38/13.09.2019 Initiator -primarul  comunei Helegiu 

domnul Enea Nicu Ciprian 

4. Proiect de hotarare privind   rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 

2019 Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie de venituri si 

cheltuieli al comunei Helegiu La data de 30.09.2019 2019 Initiator -primarul  

comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

6. Proiect de hotarare privind  instituirea unor facilități fiscale și aprobarea 

procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale 

restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către 

contribuabili de pe raza administrativ teritorială a comunei Helegiu Initiator -

primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

7.Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverse); 



Se supune aprobarii consilierilor proiectul ordinii de zi . Toti consilierii prezenti 

sunt de acord cu proiectul ordinii de zi.   

Proiectul ordinii de se aprobă  cu 15 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot 

împotriva. 

Se aduce la cunoștință 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; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ  , ”dacă aveți un interes personal în problemele supuse 

dezbaterii și votului , aveți obligația să anunțați la începutul ședinței de astăzi. 

Hotărârile adoptate cu nerespectarea acestor dispoziții legale sunt nule de drept.” 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume Aprobare aprocesului verbal al 

sedintei  ordinare a Consiliului Local Helegiu din 29.10.2019 

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 29 octombrie 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. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind valorile 

impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și 

amenzile aplicabile în comuna Helegiu,  judetul Bacau  în anul 2020 Initiator -

primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: se indexeaza cu rata inflației. 

Primarul: sunt aceleași valori ca anul acesta. 

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.52 privind 

valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora 

precum și amenzile aplicabile în comuna Helegiu,  judetul Bacau  în anul 

2020,aprobată cu 15 voturi „pentru” ,  nici o abtinere  , nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind 

modificarea si completarea  organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice din subordinea 



Consiliului local Helegiu aprobate prin Hotararea Consiliului Local Helegiu nr. 

38/13.09.2019 Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian. 

Secretarul general al comunei Helegiu ,doamna jurist Mariana Spiridon prezintă 

proiectul de hotarare. 

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.53 privind 

modificarea si completarea  organigramei şi statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice din 

subordinea Consiliului local Helegiu aprobate prin Hotararea Consiliului 

Local Helegiu nr. 38/13.09.2019 ,aprobată cu 15 voturi „pentru” ,  nici o abtinere  

, nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume. Proiect de hotarare privind   

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2019 Initiator -primarul  

comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: pentru a plăti cotizatia este necesară 

rectificarea bugetului deoarece serviciul de salubritate va emitef facturi către 

primărie. Am găsit resurse la asistențăsocială, pentru asistență socială nu au fost 

repartizate sume cu destinație  specială așa cum a fost la buget.Am constatat că 

suma este mare  și am stabilit că se pot lua bani de acolo. 

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.54 privind, 

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2019 ,aprobată cu 15 

voturi „pentru” ,  nici o abtinere  , nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind 

aprobarea contului de executie de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu la data 

de 30.09.2019 2019 Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu 

Ciprian. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotărâre. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: excedentul provine de la secțiunea de 

dezvoltare și funcționare, la dezvoltare din excedentul anului trecut. 

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.55 privind 

aprobarea contului de executie de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu la 

data de 30.09.2019 2019, ,aprobată cu 15 voturi „pentru” ,  nici o abtinere  , nici 

un vot împotriva. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind 

instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor 

aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, 

datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a 

comunei Helegiu Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotărâre. 

Primarul: aș dori să fiți puțini atenți , acest proiect vine în ajutorul celor care au 

datorii, ei sunt scutiți de accesorii. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: s-a elaborat o procedură interna care 

urmează să fie aprobată de consiliul local.Dacă impozitele și taxele sunt achitate la 

zi vor fi scutite de penalități.Cererea trebuie depusă până pe 15 decembrie 2019. 

Primarul: e un lucru bun, poate reușim  să mai aducem ceva bani la buget, o 

persoana care are de plată 700 de lei ajunge la jumătate. Cred că vor fi interesați. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: e o sansa pentru a scăpa mai ușor de datorii. 

Primarul: cei rău platnici nu cred că vor veni , e în interesul lui. 

Domnul consilier Rusu Ion: ar trebui să fie popularizată această măsură. 

Primarul: vom face afișe. 

Domnul consilier Stoica Nelu: ar trebui informați cei care au debite. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: conditia este să fie achitate la zi și sa depuna 

cerere până pe 15 decembrie. 

Primarul: colegii noștri au început deja campania de informare. 

Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  

amendamente cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de 

hotarare prezentat. 

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.56 privind 

instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a 

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 

31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza 

administrativ teritorială a comunei Helegiu, aprobată cu 15 voturi „pentru” ,  

nici o abtinere  , nici un vot împotriva. 



Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si anume Probleme curente care se supun 

dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverse). 

Domnul consilier Tudor Marinel: nu știu cum să încep. Se apropie sărbătorile de 

iarnă și ar trebui cadouri pentru copii. Aș vrea ca toți consilierii să doneze 

indemnizația pentru copii. 

Doamna consilier Coman Elena: eu sunt într-un ONG și donez pentru niște copii 

de la Bălăneasa.Eu prefer să pun bani acolo și să merg acolo. 

Domnul consilier Tudor Marinel: cine este de acord să facem o comisie și să 

mergem la toți copii. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: eu am fost la Căldăraru. 

Domnul consilier Tudor Marinel: a fost aici în ședință o discuție cum că sunt copii 

care au nevoie de sprijin. 

Domnul consilier Stoica Nelu: ar trebui adus antiderapant deoarece se apropie 

iarna. 

Primarul: de mâine începem să –distribuim. 

 

Nemaifiind alte interventii, doamna  presedinte de sedinta Bodea Constantin 

declara inchise lucrarile sedintei de ordinare a consiliului local Helegiu din 20 

noiembrie 2019 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta                                        Secretar general al comunei Helegiu  

Bodea Constantin                                                            Spiridon Mariana                                                                                                 

 

 

                                                                           

 

 

   Intocmit, 

 Cons.jr. Guramba Carmen 

  

 

 


