
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 17.02.2020, 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.85 din 7.02.2020. 

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 5 puncte . 

1.Aprobare a procesului- verbal al sedintei  extraordinare a Consiliului Local 

Helegiu din 29.01.2020; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 

anul 2020 -Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

3. Proiect de hotarare privind“ Infiintare distributie gaze naturale in comuna 

Helegiu, , judetul Bacau” -Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu 

Ciprian; 

4. Proiect de hotarare privind modificarea contribuției la economia circulară pentru 

deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi 

eliminate prin depozitare pentru anul 2020 -Initiator -primarul  comunei Helegiu 

domnul Enea Nicu Ciprian; 

5. Probleme curate care se supun dezbaterii consiliului :cereri , intrebari,  diverse. 

Domnul consilier Stoica Nelu, președintele de ședință aduce la cunoștință 

consilierilor că se suplimentează ordinea de zi cu 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; 

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 29.01.2020. 

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 ianuarie 2020. 

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 bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 -Initiator -primarul  

comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotărâre. 

Primarul: am vrut să facem ședința joi dar sumele alocate nu au fost cele pe care 

le-am dorit, sumele sunt foarte mici, suma pentru drumuri este o bătaie de joc dar 

am găsit resurse să ducem proiectele la capăt .Am văzut comune care au primit 0 

lei sau comune care au primit mai mult dar nu discutăm asta, discutăm doar de 

comuna noastră. 

Veniturile noastre sunt doar de 6 miliarde. Avem lucrări în curs de executie: 

grupurile sanitare, am început anul trecut și sunt executate în proporție de 95%, 

într-o săptămână două le dăm drumul, mai sunt niște branșamente și trebuie 

amenajată curtea deoarece arată dezastruos.Vom amenaja curtea cu pavele și o alee 

până în livadă, repararea fațadei și a acoperișului. Vom reface gardul la școala 

Deleni, amenajăm curtea cu o placă de beton. La dispensarul Brătila vor mai fi 

niște diferențe de bani pe care trebuie să le plătim, într-o săptămână va fi gata, vom 

reface gardul, dispensarul de la Helegiu va fi gata până în aprilie, vom amenaja o 

parcare și gardurile. Dispensarul arată acum foarte bine, e totul nou, doamna doctor 

zice că ar dori să mai stea, acum are niște condiții normale , grupuri sanitare . Cele 

mai importante sunt investițiile în învățământ și sănătate.Am mai prins în lista de 

investiții cheltuieli pentru proiectare și cote ISC pentru amenajarea Centrului de la 

Brătila, aici avem niște promisiuni de la GAL.Avem amenajarea centrului civic și 

modernizarea iluminatului public, înființarea rețelei de gaz natural, mâine semnăm 



contractul pentru proiectare și vom încerca să depunem proiectul la Ministerul 

Dezvoltării și să primim finanțare, e un proiect care nu se va derula așa repede, 

poate într-un an  sau doi. 

Vom face proiectarea pentru rețeaua de canalizare până la Drăgugești, nu știm care 

este statutul terenului unde este moara lui Ghineț, acolo am putea face stația de 

pompare, primaria nu detine teren acolo. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: de la Ștefanache mai în centru, unde stătea șoșa. 

Primarul:  la Drăgugești este cel mai greu de realizat deoarece depinzi de pompe, 

m-am legat de ce avem. Vom face lucrarea de la podul Tinoasei, modernizarea 

drumului în Ciortea de jos, strada Donțu, sperăm să ne apucăm de lucrări în 2-3 

săptămâni, pentru strada Poiana să facem proiectarea, consolidare strada Ciungi, 

drumul de la Vasile Iritic, altfel la următoarea ploaie rămânem fără drum. 

Avem reabilitarea infrastructurii rutiere, s-a semnat contractul cu ministerul 

dezvoltării, lucrăm la SF, s-au făcut ridicări topo, este vorba de Ulița Busuiocilor, 

Ciungi, Strada Pârâului la Brătila, strada Bălan la Deleni, finanțarea pentru acest 

proiect vine de la CNI. 

Doamna consilier Stanciu Elena: nu mi se pare pare normal sa nu fie alocati bani și 

pentru Brătila, în aceste condiții nu vom vota bugetul. 

Doamna consilier Coman Elena: la biserică nu s-au alocat sumele în mod egal? 

Primarul: știți suma pentru culte? Au fost alocate 120 de mii care vor fi împărțiți în 

mod egal.La Brătila se va face strada Ciortea de jos, de la Momanu prin prund pe 

la Adina Mitroiu, este singura stradă nemodernizată din Brătila. Anul trecut am 

făcut drumul de la Ciortea, la Mocani se circulă foarte bine, e foarte folosit , ar mai 

fi acolo 100 de metri .Asfaltul ar mai merge până la pod, la Deleni sau drăgugești 

sunt multe zone unde nu se ajunge , la Drăgugești pe strada Busuiocilor oamenii 

merg greu. M-au sunat oamenii de la topo și mă întrebau dacă chiar se circulă pe 

acolo. ,prin pârâu.Spuneți dumneavoastră ce investiție vreți să facem și care să nu 

aibă valoare foarte mare. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: mai sunt lucari care trebuiesc făcute în 

Munteni, Pădureți și betonul până la Costea. 

Primarul: trebuie făcut peste tot. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: sa vorbti cu cineva cu macarale să taie copacii 

de la biserică. 

Primarul: curtea este a părintelui, am avut o discuție cu părintele, i-am zis să caute 

pe cineva.La Brătila ar trebui o rețea de apă și canalizare,nu este simplu.Bugetul 

este foarte mic, sunt bani foarte puțini.O astfel de lucrare este necesară joi dar mai 

mult de jumătate din populație are apă prin cădere gratuit, făcută pe banii lor și 

rețeaua este pe teren proprietate privată. Dacă facem un proiect ar trebui să luăm 

sau să ducem apa în tot satul ,locuitorii au apă de la ei, credeți ca se vor branșa la 



rețea și să plătească? La Brătila nu sunt zone unde nu ajunge apa și ar fi un 

conflict.Pentru canalizare ar trebui făcut proiect. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: apa la hidrofor este mai ieftină decât cea la rețea, 

mai urgent ar fi pentru canalizare.La Drăgugești apa este doar în proporție de 40-

50% din rețea, dar canalizare trebuie și la Drăgugești. 

Primarul: la Brătila cunosc foarte bine zona, avem o problemă cu o conductă la 

dispensar.Am schimbat alimentarea cu apă la dispensar și ne-am legat de rețeaua 

de sus, o să ne legăm de conducta lor .Apa de la cooperativă ajunge până la 

Munteni, 60% au alimentare proprie, eu nu pot să-mi asum asta.La canalizare vom 

începe o fază de proiectare, dar problema nu pot să o rezolv astăzi, nu avem bani. 

Viceprimarul:se sparge și drumul. 

Primarul: asta nu este o problemă, se reface. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: la școala Drăgugești ar trebui făcută izolația 

temică și unele reparații. 

Primarul: ce înseamnă reparații e prins pe bugetul școlii.Abia de mâine vom semna 

contracte. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: trebuiesc reparate gardurile la terenul de sport. 

Primarul: sunt prinse ,nu sunt sume mari, sunt prevăzute și sume pentru reparații la 

terenul de la Deleni. 

Primarul : nu am de gând să fac mai mult la Helegiu sau la Brătila, încercăm să 

facem totul echitabil. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: să vorbiți cu Chiper pentru copacii de la 

biserică. 

Primarul: nu pot să vorbesc , dacă vorbesc să facem toaletarea să tăiem și teii. 

Trebuie să fie o firmă autorizată, să vorbească părintele cu cineva. 

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.12 privind 

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 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“ 

Infiintare distributie gaze naturale in comuna Helegiu, , judetul Bacau” -Initiator -

primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian. 

Primarul prezintă proiectul de hotărâre. 

Primarul. mâine vom semna contractul de proiectare și sper să mă ajute să obțin 

finanțare. 



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.13 privind  

“ Infiintare distributie gaze naturale in comuna Helegiu, , judetul Bacau”, 
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 

modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, 

deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare 

pentru anul 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: acest proiect de 

hotărâre prezintă o taxă a celor de la ADIS. Se depășește o cantitate de 250 

milioane tone de deșeuri pentru caree se propun servicii de transport, ceea ce 

reprezintă o taxă de 80 de lei/tonă fără TVA pentru economia circulară. 

Primarul: nu știu dacă este în regulă. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: o să revenim cu 

proiectul la tarifele de la Eco Sud , taxele pentru deșeuri se regăsesc în actul 

adițional nr. 2 , la art. 14. 

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.14 privind  

modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, 

deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin 

depozitare pentru anul 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 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. 

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.15 privind 

aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea 

Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018  , aprobată cu 15 

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

 

Probleme curate care se supun dezbaterii consiliului :cereri , intrebari,  

diverse. 

Doamna consilier Coman Elena: s-a rezolvat problema apei la Brătila? 

Primarul: s-a rezolvat , s-a schimbat pompa, puțul a rămas fără apă și s-a ars. 

 

Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Stoica Nelu declara 

inchise lucrarile sedintei de ordinare a consiliului local Helegiu din 17 februarie 

2020 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

Presedinte de sedinta 

Stoica Nelu 

 

 

                                                                                 Secretar general 

 comuna Helegiu , 

                                                                                                         Spiridon Mariana 

 

 

   Intocmit, 

 Cons.jr. Guramba Carmen 

  

 
 


