
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 29.06.2020, 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.145 din 21.06.2020. 

Secretraul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti toti cei 

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. 

Presedintele de sedinta , domnul Tudor Marinel da citire ordinii de zi . 

Proiectul ordinii de zi cuprinde 6 puncte . 

1.Aprobare a procesului- verbal al sedintei  ordinare a Consiliului Local Helegiu 

din 27.05.2020; 

2. Proiect de hotarare privind Regulamentul de stabilire şi sancţionare a unor 

contravenţii sãvârşite pe raza administrativ teritorialã a comunei Helegiu 

Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

3. Proiect de hotarare privind Planul de paza al Comunei Helegiu pentru anul 2020 

Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

4. Proiect de hotarare privind stabilirea  contributiei  comunei Helegiu la finantarea 

activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 2020-

Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian 

5.Proiect de hotarare privind  modificarea inventarul bunurilor apartinand 

domeniului public al comunei Helegiu, judetul Bacau insusit prin Hotărârea 

Consiliului local Helegiu  nr. 20/17.12.1999 -Initiator -primarul  comunei Helegiu 

domnul Enea Nicu Ciprian 

6.  Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului :cereri  intrebari,  diverse 

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 Aprobarea procesului verbal al 

sedintei  ordinare a Consiliului Local Helegiu din 27.05.2020. 

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 27.05.2020. 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 

Regulamentul de stabilire şi sancţionare a unor contravenţii sãvârşite pe raza 

administrativ teritorialã a 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:se face o 

actualizare a amenzilor, trebuie să avem un mijloc de constrângere. 

Primarul: până acum se putea plăti jumătate din amendă în 48 de ore , acum se 

poate plăti în 15 zile. 

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 si discutii se supune aprobarii proiectul de hotarare in 

forma prezentata şi se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea 

nr.23/29.06.2020  , privind Regulamentul de stabilire şi sancţionare a unor 

contravenţii sãvârşite pe raza administrativ teritorialã 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 Planul 

de paza al Comunei Helegiu pentru anul 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 si discutii se supune aprobarii proiectul de hotarare in 

forma prezentata şi se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea 



nr.24/29.06.2020  privind Planul de paza al Comunei Helegiu pentru anul 

2020 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 

stabilirea  contributiei  comunei Helegiu la finantarea activitatii de protectie de tip 

rezidential a persoanei cu handicap 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: avem 6 persoane la 

centrul de la Târgu Ocna, 2 la Costache Negri. Anual  Consiliul Județean suportă 

cheltuielile , iar consiliul local vine cu o contribuție de 35%. 

Primarul: Sumele sunt destul de mari, aproape un milliard pentru 4 persoane, nu 

știu ce se întâmplă unde sunt mai multe personae, pentru anul trecut nu am plătit 

încă tot. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile:ne puteți spune numele persoanelor? 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: nu putem, sunt 

personae cu dizabilități, nu mă interesează cine sunt,sunt verificate, se dă un raport 

pentru persoanele cu handicap, au o pensie de 375 de lei și medicamentele sunt 

foarte scumpe, nu poți să spui public numele persoanelor. 

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 si discutii se supune aprobarii proiectul de hotarare in 

forma prezentata şi se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea 

nr.25/29.06.2020  privind stabilirea  contributiei  comunei Helegiu la 

finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap 

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  

modificarea inventarul bunurilor apartinand domeniului public al comunei Helegiu, 

judetul Bacau insusit prin Hotărârea Consiliului local Helegiu  nr. 20/17.12.1999 

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: s-au găsit diferențe 

la strada Ciortea, se va modifica și valoarea de inventar iar la strada Poiana se 

modifica suprafața16482 mp din care 6932 mp intravilan si  9550 mp  extravilan, 

modificându-se și valoarea de inventar. 

Primarul:este vorba de cele două proiecte depuse la CNI, aveau o suprafață înainte 

de intabulare acum sunt alte suprafețe. Documentația trebuie trimisă la 



București,sperăm să intre în finanțare, în toate instituțiile se lucrează foarte încet, la 

CNI sunt munți de dosare depuse, sunt fooarte multe firme de consultanță care se 

ocupă de asta. 

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 si discutii se supune aprobarii proiectul de hotarare in 

forma prezentata şi se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea 

nr.25/29.06.2020  privind modificarea inventarul bunurilor apartinand 

domeniului public al comunei Helegiu, judetul Bacau insusit prin Hotărârea 

Consiliului local Helegiu  nr. 20/17.12.1999  aprobată cu 15 voturi „pentru” ,  

nici o abtinere  , nici un vot împotriva. 

 

Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului :cereri  intrebari,  

diverse 

Domnul consilier Stoica Nelu: în parcul de la Brătila, s-a realizat ceva? 

Primarul: da, l-am igenizat, s-a cosit, este un balansoar rupt, dar cfed că vom 

cumpăra unul, are un arc rupt dar nu îl sudez deoarece îmi este teamă să nu se 

întâmple ceva. 

Viceprimarul: am făcut curățenie și a doua zi era ruptă o scândură. 

Primarul: poate veniți cu o idee cu ce să facem acolo, dar nu clădiri, la centru o 

avem pe Alina, dar căminele culturale nu sunt folosite, nu avem compartiment 

pentu asta, avem doar oamenii de la salubritate, astăzi cosesc în parc la 

Helegiu.Dacă am avea la ajutor social mai multe persoane, valaoarea ajutorului 

este mică, avem 6-7 persoane cu probleme medicale,ar trebui să înființăm un 

compartiment cu 2-3 persoane, gunoi este foarte mult. 

Domnul consilier Stoica Nelu: la Deleni sunt plombe care nu s-au acoperit. 

Primarul. a plouat , iar stația de asfalt nu a lucrat, săptămâna aceasta le vom 

acoperi șisper să facem și un marcaj. 

Domnul consilier Stoica Nelu: pe unde trece conducta de la Transgaz, ce se 

înâmplă cu acele terenuri, se poate construi? 

Primarul: de la Podul Tinoasa până la Livezi nu se construiește deoarece este 

extravilan. 

Domnul consilier Stoica Nelu: dar acolo sunt două case. 

Primarul: sunt la Livezi , nu sunt ale noastre, sunt doar niște anexe, daca ar fi 

locuințe le demolează, au legea de partea lor. 

Domnul consilier Stoica Nelu: terenurile nu le pot folosi? 

Primarul: pot construi doar anexe la 50 de metri de conductă, dar nu poate fi 

locuință, are cineva o ferma dar care este în extravilan, mai est o clădire a lui 

Antochi facută mai de mult.oricum nu se va putea construi, ne vom putea lega și 



noi de această conductă, vom construi stația chiar pe conductă, vom face ședință de 

consiliu mai devreme luna aceasta, dar nu vom avea gaz în toamnă. Sunt bani pe 

aceste proiecte de la CNI dar ține de noroc, doamna care se ocupă de consultanță și 

care lucreaza la o firmă mare, se concesionează terenul și sunt șanse mari, zicea că 

în doi trei ani va fi gata dar eu nu cred că va fi așa repede, ne costă 1 miliard SF-ul, 

noi am depus . Au venit de la Berzunți să le dăm acceptul să se lege la stația 

noastră dar această asociere ne-ar fi tras în jos. Va fi destul de încurcat deoarece 

drumurile sunt foarte înguste și de aceea rețeaua va fi aerianălucru care este destul 

de riscant deoarece merg cu mașinile ca nebunii. 

La Deleni cineva nu a putut să mai facă stânga și a intrat în bancă, dar nu a venit să 

mă întrebe daca trebuie reparată. Gaz nu vom avea anul acesta. 

Domnul consilier Bodea Constantin: la Deleni la intrare nu mai curge apă la 

ciușmea, ați mai decolmatat odată acolo. 

Primarul: mergem să decolmatăm. Deși a plouat mult, secetă tot este. 

Domnul consilier Rusu Ion: pânza freatică este foarte scăzută. 

Primarul: trebuie să găsim o sursă de apă la Deleni, la ivelul tazlăului, trebuie 

cumpărată o bucată , făcute 7-8 puturi.Aici e simplu ne-ar costa 200 de mii de 

euro, se face tăietură în asfalt și o pompă mare, să desfacem Drăgugeștiul care ar 

avea apă prin cadere fără alte costuri.Vom aloca 10 miliarde pentru apă, sunt 

terorizat de această problemă, omul nu e de condamnat. La Deleni sunt gospodari , 

85% au apă, de 2 ori pe săptămână trag în butoi și suplinesc cu un hidrofor, așa le-

am zis și la Drăgugești. 

Domnul consilier Vîrlan Ion: la Felca de ce au adus apa doar până la cămin? 

Domnul consilier Măgdălina Ion: era o discuți vagă să vină de la Helegiu. 

Primarul: în perioada aceea au fost mai multe proiecte, s-a făcut proiectul și trebuia 

dusă apa de la Helegiu la Drăgugești și la Brătila.La Helegiu nu au apă decât până 

la pod, pe sub drumul național nu se poate traversa și nici pe sub pod.La gaz 

proiectul este pe drumul Poienii. Rețeaua vine cu acceptul nostru paralel cu podul 

aerian. 

Domnul consilier Stoica Nelu: de aia s-a trecut cu un pilon acolo? 

Primarul: nu, unul vroia să-și facă intrarea pe acolo. 

Domnul consilier Stoica Nelu: ar trebui consultată și populația să vină cu o idee. 

Primarul: proiectele se fac în general repede, mergi repede și le depui. 

Domnul consilier Stoica Nelu: așa nu ar mai fi discuții. 

Primarul: la Drăgugești am turnat asfalt nou, unii sunt mulțumiți, nu vem ce face, 

avem 3,5 metri fara șanse, acolo mai jos sunt 4-5 case. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: balast la Ciortea? 

Primarul:nu am uitat dar a plouat, vom continua și la Ciortea. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile:: copacii de pe marginea drumului trebuie 

curățați. 



Primarul: putem să o facem. 

Domnul consilier Stoica Nelu: la Deleni pe ulița Bisericii sunt prevăzute șanțuri? 

Primarul: nu știu, la Deleni îl vom face în august. La Deleni este o mare problema 

deoarece se colectează la Andrei Oică toată apa, gaura avea acolo 4 metri 

adâncime, acum e binișor, umplutura la prima ploaie se duce la vale.Apa vine la 

vale, am turnat beton deoarece era dezastru acolo.. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: ce ați reușit la dispensar? 

Primarul: dispensarul este gata, când se termină starea de alertă facem recepție, m-

a întrebat doamna doctor dacă să își cumpere lemne, cred că mai bine plătește 

curentul la centrala electrică. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: trebuie dat drumul la dispensar. 

Doamna consilier Macovei Mihaela: dacă putem schimba deschiderea ușilor , la 

școală deoarece se deschid în interior. 

Primar: eu am fost acolo și am încăput dar o să le schimbăm invers.O să îl sun pe 

Eugen. A ieșit frumos și gardul și betonul deși betonul era mai bine în față. 

 

Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Tudor Marinel 

declara inchise lucrarile sedintei de ordinare a consiliului local Helegiu din 29 

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

 

Presedinte de sedinta 

                       Tudor Marinel               

 

 

                                                                                                                                                

Secretar general 
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 Cons.jr. Guramba Carmen 

  

 
 

 


