ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 29.10.2019, 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.307 din 18.10.2019.
La sedinta , nu a absentat nici un consilier local, participă 15 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.
Proiectul ordinii de zi cuprinde 11 puncte .
1. Aprobare aprocesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local
Helegiu din 13.09.2019;
2. Proiect de hotarare privind transmiterea catre S.C. DELGAZ GRID S.A. Targu
Mures, a unei suprafete de teren de 2 mp cu drept de uz , si a unei suprafete de
385 mp cu drept de ocupare temporara, proprietate publica a comunei HelegiuInitiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian;
3. Proiect de hotarare privind indreptare eroare materiala din H.C.L. nr .21 din
11.04.2019 ,privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si lista de investitii
a comunei Helegiu pe anul 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 pentru aprobarea Raportului privind activitatea
desfasurata de asistentii persoanali ai persoanelor cu handicap grav pentru
semestrul I al anului 2019 Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu
Ciprian;
6. Proiect de hotarare privind stabilirea componenței echipei mobile,pentru
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică - Initiator -primarul
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian;
7. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local
Helegiu in Consiliul de Administraţie al Scolii gimnaziale Helegiu, comuna
Helegiu, jud. Bacau, pentru anul şcolar 2019 – 2020 Initiator -primarul comunei
Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian;

8. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local
Helegiu care sa faca parte din Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in
invatamant a Scolii gimnaziale Helegiu, pentru anul şcolar 2019 – 2020 Initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian;
9. Proiect de hotarare privind reorganizarea SVSU si aprobarea Regulamentului
de organizare si functionare al SVSU- Initiator -primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian;
10. Proiect de hotarare privind alegerea peresedintelui de sedinta pentru lunile
noiembrie si decembrie 2019 si ianuarie 2020 Initiator -primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian;
11.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 13.09.2019
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 13 septembrie 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
transmiterea catre S.C. DELGAZ GRID S.A. Targu Mures, a unei suprafete de
teren de 2 mp cu drept de uz , si a unei suprafete de 385 mp cu drept de ocupare
temporara, proprietate publica a comunei Helegiu-Initiator -primarul comunei
Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian;
Secretarul general al comunei, doamna jurist Spiridon Mariana, prezintă proiectul
de hotărâre.
Doamna consilier Stanciu Elena: unde se află terenul?

Primarul: la Brătila , în Ciortea de jos. Legea le permite acest lucru.
Domnul conilier Măgdălina Ion: este mai grav că dacă avem nevoie de un stâlp
faci cheltuială și intră în patrimoniul lor.
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.43 privind
transmiterea catre S.C. DELGAZ GRID S.A. Targu Mures, a unei suprafete
de teren de 2 mp cu drept de uz , si a unei suprafete de 385 mp cu drept de
ocupare temporara, proprietate publica a comunei Helegiu ,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
indreptare eroare materiala din H.C.L. nr .21 din 11.04.2019 ,privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli si lista de investitii a comunei Helegiu pe anul
2019-Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian;
Primarul prezintă proiectul de hotărâre.
Primarul: când am făcut lista de investiții colegul meu a trecut o valoare mai mică
decât cea din contract.
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.44 privind
indreptare eroare materiala din H.C.L. nr .21 din 11.04.2019 privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si lista de investitii a comunei
Helegiu pe anul 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.
Primarul prezintă proiectul de hotărâre.
Primarul: vom rectifica cei 2000 de lei pe care i-am primit, speram să mai primim
ceva, nici alți colegi nu au primit nimic. Noi fixăm bugetul la începutul anului
astfel încât să nu avem datorii dar cred ca ar fi bine să mai lăsăm ceva descoperit
poate mai primim ceva.
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.45 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 pentru
aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanali ai
persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2019 Initiator -primarul
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian;
Secretarul general al comunei, doamna jurist Spiridon Mariana, prezintă proiectul
de hotărâre.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Spiridon Mariana: asistenții personali
ar trebui să beneficieze de concediul de odihnă , acest lucru nu a fost posibil și li sa acordat o indeminizație, sunt consemnate datele în raport.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: cine sunt persoanele care sunt asistenți
personali?
Primarul: cele 16 persoane care sunt asistenți personali sunt în general părinți ai
copiilor bolnavi.
Domnul consilier Zărnescu Vasile : copiii lui Ungureanu?
Primarul: aici este vorba de copii care au gradul I de handicap și legea le permite
să ia indemnizație sau să fie angajați. Certificatele dehandicap sunt eliberate de
către comisii.
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.46 pentru
aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanali
ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 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
stabilirea componenței echipei mobile,pentru intervenția de urgență în cazurile de
violență domestică - Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu
Ciprian.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Spiridon Mariana, prezintă proiectul
de hotărâre.
Primar: până acum nu am avut evenimente la care să intervină, se sună la 112 și
intervine poliția.
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.47 privind
stabilirea componenței echipei mobile,pentru intervenția de urgență în
cazurile de violență domestică, aprobată cu 15 voturi „pentru” , nici o abtinere ,
nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Helegiu in Consiliul de
Administraţie al Scolii gimnaziale Helegiu, comuna Helegiu, jud. Bacau, pentru
anul şcolar 2019 – 2020 Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu
Ciprian;
Secretarul general al comunei, doamna jurist Spiridon Mariana, prezintă proiectul
de hotărâre.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Spiridon Mariana :trebuie să numiți
doi consilieri.
Domnul consilier Tudor Marinel îi propune pe domnul consilier Stoica Nelu și pe
doamna consilier Stanciu Elena.
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.48 privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Helegiu in Consiliul de
Administraţie al Scolii gimnaziale Helegiu, comuna Helegiu, jud. Bacau,
pentru anul şcolar 2019 – 2020 aprobată cu 12 voturi „pentru” , 3 abtineri din
partea domnului consilier Măgdălina Ion, domnul consilier Bodea Constantin,
doamna consilier Macovei Mihaela , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Helegiu care sa faca parte din
Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in invatamant a Scolii gimnaziale
Helegiu, pentru anul şcolar 2019 – 2020 Initiator -primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian;
Secretarul general al comunei, doamna jurist Spiridon Mariana, prezintă proiectul
de hotărâre.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Spiridon Mariana :domnul primar îl
propune pe domnul viceprimar Drug Valeriu.
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.49 privind

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Helegiu care sa faca parte
din Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in invatamant a Scolii
gimnaziale Helegiu, pentru anul şcolar 2019 – 2020, aprobată cu 15 voturi
„pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
reorganizarea SVSU si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
SVSU- Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian;
Secretarul general al comunei, doamna jurist Spiridon Mariana, prezintă proiectul
de hotărâre.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Spiridon Mariana: serviciul este de
tip V1, va fi un compartiment de prevenire, o echipă pentru înștiințare.
Modificânduse structura va fi și un nou regulament.
Primarul: ne-a ajutat acest ordin, am fi fost obligați să avem autoutilitară, avem un
post de șef serviciu neocupat, cel care era angajat s-a pensionat și avem atribuțiile
delegate. Suntem solicitati la diferite evenimente, am avut control și a fost totulîn
regulă. Suntem nepregătiți în cazul unei calamități sau unui război, locul bănuților
s-a gasit la alte investiții.
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.49 privind
reorganizarea SVSU
si aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare al SVSU, aprobată cu 15 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un
vot împotriva.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
alegerea peresedintelui de sedinta pentru lunile noiembrie si decembrie 2019 si
ianuarie 2020 Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian;
Primarul prezintă proiectul de hotărâre.
Doamna consilier Bulăiasa Elena îl propune pe domnul consilier Bodea
Constantin.
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.50 privind
alegerea peresedintelui de sedinta pentru lunile noiembrie si decembrie 2019
si ianuarie 2020, aprobată cu 15 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot
împotriva.

Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si anume Probleme curente care se supun
dezbaterii consiliului (cereri, intrebari, diverse).
Primarul: am două cereri pe care vreau să vi le aduc la cunoștință. Avem o cerere
din partea domnului Darie Viorel care are o locuință la limita satului Poiana cu
Helegiu, locuiește acolo de 15 ani, nu are curent electric, în urma unei soluții
trimisă de la Prefectură a trimis către noi o cerere pentru a investi în rețeaua de
iluminat. Eu nu îmi permit această lucrare deoarece necesită câteva miliarde și iam explicat că nu găsesc resurse. Știu că este greu fără curent electric dar și-a
asumat asta atunci cand a făcut locuința.I-am promis că o vom discuta în ședință.
Domnul consilier Măgdălina Ion: panouri fotovoltaice.
Primarul: are. Am avut o discuție și îi trebuiesc câteva sute de milioane.Am
încercat să îl ajut cu programul ”Casa Verde” dar nu se încadrează deoarece nu are
rețea de curent electric.
Domnul consilier Stoica Nelu: ca să aibă putere, panourile fotovoltaice costă.
Primarul: avem o cerere din partea celor de la GAL prin care ne solicită un spațiu
deoarece acolo unde au sediu a fost reziliat contractul. Am găsit o soluție la Centru
de zi, prețul va fi undeva la 200 de euro/ lună, ar fi o activitate acolo, va fi centru
GAL.Ieri am văzut o grămadă de proiecte cu dotări, investiții pe care orice mic
independent și le-ar dori, oamenii de la noi din comună nu au aplicat.
Avem doar cererea lor deocamdată, dacă nu reușim deocamdată să o mutăm pe
doamna doctor, am gasit , pentru lucrările de la dispensar, o nouă firmă care sper
să lucreze mai repede. Orice medic de familie își închiriază un spațiu, avem niște
spații puse la dispoziția medicilor cu un preț mic, am fost mereu pentru dezvoltare
și mai ales pentru dispensare am dorit să le modernizăm.La Helegiu nu am avut
probleme, partea de sus este gata, la Brătila spațiul unde am mutat medicul este
mai bun față de cel vechi, dar doamna doctor ma suna în fiecare zi ca este
nemulțumită, că apa nu este potabilă.
Doamna consilier Stanciu Elena:oamenii sunt revoltați că lucrările durează prea
mult.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: o casă se face în 2 luni.
Primarul: noi suntem autoritate publica și trebuie să respectăm anumite
proceduri.Cei din Ciortea vor zice că este departe dispensarul. Sperăm să îl
finalizăm până la Crăciun.
Domnul consilier Zărnescu Vasile:ar trebui intervenit pe drumul de la Ciortea.
Primarul: kumea din Ciortea de Sus să vină pe drumul betonat. Eu sunt la primarie
din 2008 și drumul acela nu a fost niciodată circulat.
Domnul consilier Zărnescu vasile: la Deleni, drumul de la Andrei Oică este foarte
rău.
Primarul: știu situația, ce propuneți acolo? Eu am fost și nu găsesc soluții.

Doamna consilier Bulăiasa Elena: sunt doar câteva familii acolo și nu se merită
investiția, a fost balast acolo dar se spală.
Primarul: toată apa din Deleni se duce acolo, a plouat foarte mult, drumul este
îngust și nu se poate intra cu buldo, se poate doar pune umplutură.Am discutat cu
oamenii, utilajul mare nici nu încape.Domnul Bulăiasa a fost la mine , am fost
acolo, se poate interveni doar cu un utilaj cu șenile care să rupă.Drumul de la
Ciortea este foarte stâncos, dacă duc balast la prima ploaie închid drumul național.
Domnul consilier Măgdălina Ion: mașina nu poate circula pe timp de iarnă, ar
trebui o alee.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: trebuie o mașină de balast.
Doamna consilier Stanciu Elena: pe drum s-a făcut un șanț,ar trebui pietriș.
Primarul: la prima ploaie îl aduce pe tot în drumul național.
Viceprimarul: l-am adus pe băiatul cu buldo și nu a putut interveni.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: la Văsâi s-a ivit un izvor, vine iarna , trebuiesc
luate măsuri.
Domnul consilier Stoica Nelu: gunoaiele de la moara, se aduc gunoie acolo la
moară și a rămas un singur container, în 2 zile se umple.
Primarul: mai aducem un container.
Domnul consilier Măgdălina Ion: mai aducem și 2, e foarte bine că aduc gunoiul și
că nu îl mai aruncă.
Domnul consilier Stoica Nelu: este un miros greu.
Primarul: o să mai aducem 2 containere și îl vom mai aduce mai des.
Domnul consilier Măgdălina Ion: nici nu putem să îi alungăm.
Primarul: am avut control de curând și nu au găsit multe gunoaie aruncate.
Domnul consilier Rusu Ion: la școală mai trebuie dus unu.
Primarul. Da.
Domnul consilier Stoica Nelu: vreau să vă aduc la cunoștință un caz social de la
Brătila, fata lui Ciortan, merge la școală ,dacă am putea să o ajutăm.
Primarul: are ajutor social ,pe numele tatălui, în sumă de 250 de lei. M-am gandit
ca am putea , prin buget, să ajutăm aceste cazuri, m-am ferit de asta.Sunt de acord
să prindem bani pentru aceste cazuri, mai sunt și copii lui Ungureanu, nu pot să fac
mai mult de atât.
Domnul consilier Oprea Sorin: fata din Brătila face practică la mine și o plătesc la
oră.
Primarul: știu că este o fată harnică.
Doaman consilier Stanciu Elena: măcar de Crăciun să primească ceva.
Primarul: mereu am dus un pachet de Crăciun, are 15-16 ani, este o fată
muncitoare.
Domnul consilier Stoica Nelu. La Deleni ,în centru, este un prag unde se agață
mașinile, a fost balast dar trebuie refăcut terasamentul.

Domnul consilier Pîrjol Cătălin: trebuie facut ceva cu betonul din prima curbă și cu
canalul.
Primarul:am găsit pe cineva care să facă lucrările, o firma, noua ni se pare mult,
dar el nu poate face decăt 2-3 cămine, am măsurat și panta la drăgugești, poate
reușim să facem o parte anul acesta și o parte anul viitor, să facem panta și câteva
cămine.
Doamna consilier Macovei Mihaela: sunt probleme cu iluminatul public pe strada
Bălan, a fost într-o zi cineva.
Primarul: la Helegiu le schimbăm.
Doamna consilier Macovei Mihaela: becul, din față de la noi, merge ziua.
Primarul: astea noi merg și luminează bine, de la Sorin la vale sunt foarte mulți
copaci și când bate vântul ating și cad siguranțele.
Domnul consilier Pîrjol Cătălin: pe drum, cu copacii este o problemă.
Primarul:plantează copaci chiar în hotar, dacă îl tai e o problemă.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: teii de la biserică la Mocani, trebuie ajutat
cumva.
Primarul: nu avem cum să îi ajutăm.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Spiridon Mariana: nu este domeniul
public.
Primarul: trebuie o macara dar nu vrea nimeni să plătească.
Domnul consilier Stoica nelu: selectarea gunoaielor.
Primarul: Chiar dacă colectăm noi selectiv tot așa le duce mașina.
Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Rusu Ion declara inchise
lucrarile sedintei de ordinare a consiliului local Helegiu din 29 octombrie 2019
,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta
Rusu Ion

Secretar general
al comunei Helegiu ,
Spiridon Mariana

Intocmit,
Cons.jr. Guramba Carmen

