ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 29.01.2020, 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.21 din 23.01.2020.
La sedinta , nu a absentat nici un consilier, 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 15 puncte .
1.Aprobare a procesului- verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local
Helegiu din 23.12.2019;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de
interes local pe anul 2020,pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale
prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat-Initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
3.Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor
în care contravenienţii persoane fizice ,vor presta activităţi în folosul comunităţii
Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
4. Proiect de hotarare privind aprobarea taxei de salubritate conform ,,Planului
anual actualizat de evolutie a taxelor si tarifelor’’ respectiv 15.21 lei/persoana/luna
taxa urban si 7.54 lei/persoana/luna taxa rural, aferent anului 2020 -Initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
5. Proiect de hotarare privind aprobarea modelului Strategiei de dezvoltare a
Serviciului de Salubrizare al Județului Bacău -Initiator -primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian
6. Proiect de hotarare pentru aprobarea Programului de actiuni privind
gospodarirea, intretinerea si curatenia localitatii care se va desfasura in anul 2020
la nivelul comunei Helegiu -Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea
Nicu Ciprian
7.Proiect de hotarare privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici
și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din
aparatul propriu al Primarului comunei Helegiu, judeţul Bacau, si serviciile publice

fara personalitate juridica din subordinea Consiliului Local al Comunei Helegiu
pentru 2020 -Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
8. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul
contractual din cadrul Serviciul Public de Salubrizare - Initiator -primarul
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
9. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2020-2021, la
nivelul comunei Helegiu, judetul Bacau -Initiator -primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian
10. Proiect de hotarare privind privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului
local Helegiu in comisia de evaluare a secretarului general al comunei Helegiu
pentru activitatea desfasurata in 2020- Initiator -primarul comunei Helegiu
domnul Enea Nicu Ciprian
11. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada
februarie- aprilie 2020 -Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu
Ciprian
12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C.
ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul
1078/1087/16.04.2018 -Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu
Ciprian
13. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului pentru gestionarea deșeurilor
reciclabile -Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
14. Rapoarte de activitate ale consilierilor locali pentru activitate desfasurata in
2019.
15. Probleme curate 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 23.12.2019
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 23 decembrie 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
aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul
2020,pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii
nr.416/2001, privind venitul minim garantat-Initiator -primarul comunei
Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon, prezintă proiectul
de hotarare.
Primarul: lucrările sunt aceleași.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: am atașat o listă cu
persoanele care sunt apte de muncă.
Primarul: restul de personae până la 48 nu sunt apte de muncă, sunt cazuri de
personae fără venit.
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.1 privind
aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul
2020,pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii
nr.416/2001, privind venitul minim garantat, 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
stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii
persoane fizice ,vor presta activităţi în folosul comunităţii
Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon, prezintă proiectul
de hotarare.
Primarul: am avut un caz și acum mai avem încă unul.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: s-au ales domeniile
de activitate și un regulament privind modul de îndeplinire al acestor activități.
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.2 privind

stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii
persoane fizice ,vor presta activităţi în folosul comunităţii , 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
aprobarea taxei de salubritate conform ,,Planului anual actualizat de evolutie a
taxelor si tarifelor’’ respectiv 15.21 lei/persoana/luna taxa urban si 7.54
lei/persoana/luna taxa rural, aferent anului 2020 -Initiator -primarul comunei
Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon, prezintă proiectul
de hotarare.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: aceste tarife nu se
aplică pentru comuna noastră.
Primarul: noi suntem doar membri în ADIS și de aceea este necesar să aprobăm și
noi.
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.3 privind
aprobarea taxei de salubritate conform ,,Planului anual actualizat de evolutie
a taxelor si tarifelor’’ respectiv 15.21 lei/persoana/luna taxa urban si 7.54
lei/persoana/luna taxa rural, aferent anului 2020, 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 modelului Strategiei de dezvoltare a Serviciului de Salubrizare al
Județului Bacău -Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Secretarul general al comunei, 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.4 privind
aprobarea modelului Strategiei de dezvoltare a Serviciului de Salubrizare al
Județului Bacău , 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 pentru
aprobarea Programului de actiuni privind gospodarirea, intretinerea si curatenia
localitatii care se va desfasura in anul 2020 la nivelul comunei Helegiu -Initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon, prezintă proiectul
de hotarare.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: este un act
normativ care reglementează, acest document este solicitat de Garda de Mediu iar
consiliul local elaborează acest program anual.
Primarul. Sunt aceleași activități care se desfășoară la 416 și pentru munca în
folosul comunității.
Domnul consilier Măgdălina Ion: activități ar fi , mai ales că nu este zăpadă.
Primarul: am încărcat o mașină de gunoi de la Deleni din zona ciușmelii. Nu
înțeleg de ce îl aruncă, ai primit tomberon, saci, luăm gunoiul de la poartă, găsești
înțelegere, nu vreau decât să fie curățenie.
Domnul consilier Măgdălina Ion: e un paradox să traversezi un sat și să il arunci,
în șanț cred că sunt două mașini de gunoi acolo.
Primarul: lasă gunoiul în fata portii .
Viceprimarul: este gunoi și la Brătila, în fața morii.
Primarul: noi plătim gunoiul și este foarte mult.Am reușit acum 3 ani să păstrăm
serviciul, mașina s-a stricat.
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.5 pentru
aprobarea Programului de actiuni privind gospodarirea, intretinerea si
curatenia localitatii care se va desfasura in anul 2020 la nivelul 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 Proiect de hotarare privind stabilirea
salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul
familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al Primarului comunei
Helegiu, judeţul Bacau, si serviciile publice fara personalitate juridica din
subordinea Consiliului Local al Comunei Helegiu pentru 2020 -Initiator -primarul
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Secretarul general al comunei, 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 cu o abținere din partea domnului consilier Tudor Marinel,
astfel s-a adoptat Hotararea nr.6 privind stabilirea salariului de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale

"Administraţie" din aparatul propriu al Primarului comunei Helegiu, judeţul
Bacau, si serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea
Consiliului Local al Comunei Helegiu pentru 2020 , aprobată cu 14 voturi
„pentru” , o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciul
Public de Salubrizare - Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu
Ciprian.
Secretarul general al comunei, 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.7 privind
stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul
Serviciul Public de Salubrizare, 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
aprobarea retelei scolare pentru anul 2020-2021, la nivelul comunei Helegiu,
judetul Bacau -Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: este aceiași rețea școlară de anul trecut, situația de la Brătila o știți, și în
celalalte școli sunt probleme, am reușit împreună cu doamna macovei să
menținemîncă un post la Deleni.Copii vor fi aduși la o școală de centru. Nici
primarul și nici consiliul local nu are ce să facă.
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 cu trei abțineri din partea domnului consilier Bodea
Constantin, a domnului consilier Măgdălina Ion. Doamnei consilier Macovei
Mihaela, astfel s-a adoptat Hotararea nr.8 privind aprobarea retelei scolare
pentru anul 2020-2021, la nivelul comunei Helegiu, judetul Bacau, aprobată cu
12 voturi „pentru” , 3 abtineri , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
nominalizarea reprezentantilor Consiliului local Helegiu in comisia de evaluare a
secretarului general al comunei Helegiu pentru activitatea desfasurata in 2019Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon, prezintă proiectul
de hotarare.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: se va constitui o
comisie mixtă formată din primar și doi consilieri, propunerile sunt domnul
viceprimar și 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.9 privind
nominalizarea reprezentantilor Consiliului local Helegiu in comisia de
evaluare a secretarului general al comunei Helegiu pentru activitatea
desfasurata in 2019, aprobată cu 15 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot
împotriva.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie- aprilie 2020 -Initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon, prezintă proiectul
de hotarare.
Domnul consilier Tudor Marinel îl propune pe domnul consilier Stoica Nelu.

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.10 privind
alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie- aprilie 2020,
aprobată cu 15 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea
Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018 -Initiator -primarul
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: anul acesta avem o somație de la ADIS, cu data de 20 ianuarie , nu ne
mai primesc la groapa de gunoi dacă nu sunt marite tarifele. Au fost două ședințe ,
s-a lăsat cu ceartă, nu avem note de fundamentare, alte primării au retras
proiectele.Eu l-aș respinge, ei cer în plus 65 de lei la tona de gunoi, o mașină ar fi
400 de lei în plus, sunt foarte mulți bani.
Domnul consilier Măgdălina Ion: cum justifica mărirea?

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: nu o justifică,
această notă de fundamentare nu a fost atașată. Primarul a inițiat, ieri au fost
discuțiile.
Primarul: ei susțin că dacă nu aprobă vor sista accesul în rampă, ne șantajează. Noi
cheltuim 2-3 miliarde pe an cu gunoiul, nu avem datorii la ei, nu mi se pare
normal.Cel mai convenabil ar fi să aibă o discuție separate cu noi, ei nu fac nimic
pentru noi. Suntemmembri ADIS , am luat niște tomberoane, dar cheltuim mai
mult. Vreau să facem o acțiune de colectare selective, să începem în școli.Ducând
selective am plăti mai puțin.
Domnul consilier Măgdălina Ion: ar însemna să mărim și noi tariful cu 65 %.
Primarul: nu este simplu nici cu 6 lei, mai sunt taxe pe apă și toate utilitățile.Sunt
foarte puțini angajați în comună, copii sunt puțini.
Domnul consilier Măgdălina Ion: este o dezvoltare foarte slabă în comună.
Primarul: sediul fostului SMA este scos la licitație de câțiva ani,mi-ar conveni să
vină cineva să cumpere și să angajeze 40-50 de oameni.
Domnul consilier Stoica Nelu: s-ar putea să nu fie oameni care să muncească.
Primarul: s-a făcut anunț pentru oameni care să muncească în croitorie și nu s-au
găsit.Pleacă și vin într-o lună cu 2000 de euro, dar la 60 de ani vor fi bolnavi și nu
vor avea pensie.
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 toți consilierii se abțin , astfel s-a respins Proiect de hotarare privind
aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea
Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018 cu 0 voturi ”pentru”,
15 abtineri , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
aprobarea tarifului pentru gestionarea deșeurilor reciclabile -Initiator -primarul
comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon, prezintă proiectul
de hotarare.
Primarul: în urma aplicării unei formule iese suma respectivă, am făcut o apreciere și sper să
colectăm cât ne-am propus.Cu cât colectăm mai mult cu atât plătim mai puțin.

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.11 privind

aprobarea tarifului pentru gestionarea deșeurilor reciclabile, aprobată cu 15
voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi si anume Rapoarte de activitate ale
consilierilor locali pentru activitate desfasurata in 2019.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: domnii consilieri
au depus rapoartele de activitate.
Probleme curate care se supun dezbaterii consiliului :cereri intrebari,
diverse.
Primarul: am primit sumele pentru buget, situatia nu este roz, vedem când va fi și
ședință la Consiliul Județean, probabil va fi o ședință la începutul lunii februarie.
Am schițat în mare investițiile de anul acesta,avem câteva lucrări vechi și două
proiecte noi curajoase.Avem la ministerul dezvoltării un proiect de reabilitare a
unor drumuri, pe 9 ianuarie am semnat cererea de finanțare , valoarea proiectării
este de 290 000 lei , valoarea totală a proiectului este de 15 milioane de euro, vor fi
8 km de drum, 4 km vor fi numai pe pârâul de la Drăgugești, cea mai mare valoare
fiind acolo. Este un proiect curajos, cel mai mare proiect, proiectantul este de la
Iași, niște tineri priceputi, am primit deja niște planșe.Se va îndigui pârâul, partea
carosabilă va fi pe o parte și pe alta, cu 3 sau 4 poduri.Acele 4 poduri ar trebui să
fie din prefabricate , 4 metri lățime, știu ce înseamnă pârâul, când vine și se umflă
riscăm să vină cu bușteni și să-l răstoarne. Mai este strada Busuiocilor , strada
Bălan, și la Helegiu , strada Ciortan, iar la Brătila pe vreo 600 de metri.E păcat să
nu profităm , nu este o lucrare care se face măine, tot ce înseamnă lucrare se face
prin CNI, licitația este organizată de ei.S-au făcut destul de multe lucrări, s-a lucrat
bine și destul de repede.
Al doilea proiec este pentru gaze, am vorbit cu o firmă, ar trebui să facem proiect.
Să punem la dispoziție terenul de la Poiană pe islaz, să vină o magistrală până la
pod și o magistrală spre Brătila.Problema este că ne intersectăm cu o altă comună,
dar sper să găsim înțelegere la bârsănești, au mai fost cazuri.
Domnul consilier Măgdălina Ion: pot beneficia și ei.
Primarul: nu se poate. Satul începe pe stânga de la pârâu, așa au fost făcute
hotarele, am rămas surprins și eu. Astea sunt cele două proiecte curajoase, primul
este mai realizabil. Pentru cel cu gazele nu știu sigur, sunt surse de încălzire
alternative acum.
Am mai gândit 2-3 proiecte noi, asfalt până la Prențu, am obținut certificatul de
urbanism, urmeaza să scoatem autorizația, când avem buget îl facem. Dispensarul
de la Brătila este gata, nu a fost prins și gardul în proiect, magazia nu este pe
teritoriul nostru. La Helegiu trebuie să amenajăm curtea școlii în jurul grupurilor
sanitare, la școala Deleni gardul se dărâmă , drumul de la Poiana nu avem finanțare
dar poate reușim să-l realizăm anul acesta, chiar este nevoie.Nouă la Helegiu ne

folosește foarte puțin , dar mă sună oameni și la 12 noaptea. Le vom mai discuta
când vom avea buget.
Doamna consilier Coman Elena: ce reprezintă taxa de infrumusețare, m-a întrebat
o vecină?
Primarul: este o taxa specială din care se cumpără coșuri de gunoi, pubele, bănci ,
stațiile de autobuz.
Domnul consilier Stoica Nelu: la ultima ședință a Consiliului de administrație al
școlii s-a adus în discuție că este o problemă cu școala Drăgugești, nu este fosă în
școală, poate se ia în calcul.
Primarul. Nu este așa, școala are buget propriu, dar se intervine unde se impune,
am avut o discuție în acest sens.Fosa mare este sub toaleta veche. Avem tot felul de
referate de la școli, le-am făcut dar sunt cheltuieli pe care trebuie să le facă cei de
la școli.Sunt și pretenții din ce în ce mai mari.
Domnul consilier Măgdălina Ion: la școală ar trebui luat un delimano pentru apă
caldă, costă doar 200 de lei.
Primarul: pe timpul iernii ar trebui să fie totuși apă caldă.
Domnul consilier Măgdălina Ion: motivul pentru care nu funcționează este că e
stricat un robinet.
Primarul: sunt 4-5 oameni angajați la școală care pot să facă asta.
Doamna consilier Coman Elena: la Brătila s-a schimbat la grădiniță hidroforul?
Primarul: am discutat dar acolo mai sunt 4-5 copii și un cadru didactic de 70 de
ani. Cheltuim 6500 de lei pe lună ca să avem mijloc de transport pentru
copii,închid școlile dar nu interesează pe nimeni ce facem noi cu copii.Și aici au
fost probleme că microbuzul este prea mic sau prea mare. Și cadrele didactice ar
trebui să aibă un interes să-și păstreze copii. La Deleni și la drăgugești sunt
activități cu copii.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: să se repare apa chiar dacă sunt puțini copii.
Doamna consilier Coman Elena: este stricat hidroforul.
Primarul: am vorbit deja.
Domnul consilier Măgdălina Ion : dac facem ceva la pârâi să găsim o soluție cat
mai bună.
Primarul: la acest proiect nu se poate face nimic deocamdată, facem un proiect,
știm situația.
Domnul consilier Măgdălina Ion : dacă tot lucrăm ar trebui să facem paralel și
canalizarea, măcar să îngropăm o țeavă.
Primarul: asta nu se poate face.
Domnul consilier Măgdălina Ion : pe pârâu un volum mare de apă se adună în
partea de jos, au fost luate și case.

Primarul: debitul de apă este acum scăzut, el se raportează la volumul de apă.
Studiul hidro va fi făcut de cei de la APE. Ce mi-au trimis cei de la proiectare
deocamdată nu îmi place, o să sun să rezolvăm problema.
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Bodea Constantin declara
inchise lucrarile sedintei de ordinare a consiliului local Helegiu din 29 ianuarie
2020 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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