
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 9.07.2020, 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.154 din 2.07.2020. 

Secretraul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 14 

consilieri locali , lipsește domnul consilier Oprea Sorin. 

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 5 puncte . 

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

din 29.06.2020; 

2. Proiect de hotarare privind aprobare Organigrama si Stat de functii al aparatului 

de specialiatete al primarului  comunei Helegiu si serviciilor si structurilor 

subordonate Consiliului Local Helegiu- Initiator -primarul  comunei Helegiu 

domnul Enea Nicu Ciprian 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Comunei Helegiu in cadrul: 

"Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a 

energiei în infrastructura de iluminat public"- Initiator -primarul  comunei Helegiu 

domnul Enea Nicu Ciprian 

4. Proiect de hotarare privind  aprobarea documentatiei de edezmenmbrare a 

imobilului cu numar cadastral 61165, inscris in cartea funciara nr. 61165 a UAT 

comuna Helegiu,judetul Bacau"- Initiator -primarul  comunei Helegiu domnul 

Enea Nicu Ciprian 

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

Proiectul ordinii de se aprobă  cu 14 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 a procesului- verbal al 

sedintei  ordinare a Consiliului Local Helegiu din 29.06.2020. 

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 29.06.2020. Se supune spre 

aprobare procesul verbal al sedintei anterioare, procesul verbal a fost aprobat in 

unanimitate cu 14 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva. 

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

aprobare Organigrama si Stat de functii al aparatului de specialiatete al primarului  

comunei Helegiu si serviciilor si structurilor subordonate Consiliului Local 

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: în urma sustinerii 

concursului de promovare se transformă două posture din cadrul Compartimentului 

Fianaciar Contabilitate din inspector, clasa I, grad profesional  asistent se 

transformă în inspector, clasa I, grad  profesional principal și din inspector, clasa I, 

grad professional  principal  se transformă în inspector, clasa I, grad  professional 

superior , iar din Compartimentul tehnic din inspector, clasa I, grad profesional  

asistent  se transformă în inspector, clasa I, grad  professional principal, la Biroul 

Politie Locală din polițist local, clasa III, grad profesional  asistent  se transformă 

în polițist local, clasaIII, grad  profesional principal. 

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.27/7.07.2020  , privind aprobare Organigrama si Stat de functii al 

aparatului de specialiatete al primarului  comunei Helegiu si serviciilor si 

structurilor subordonate Consiliului Local Helegiu aprobată cu 14 voturi 

„pentru” ,  nici o abtinere  , nici un vot împotriva. 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind  

aprobarea participarii Comunei Helegiu in cadrul: "Programului privind sprijinirea 

eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de 

iluminat public"- 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: în mai s-a 

suplimentat lista de investiții cu un proiect “Modernizarea sistemului de iluminat public 

din comuna Helegiu” , proiect drulat prin ministerul mediului, proiect pentru care trebuiesc 

aprobate indicatorii economici și cheltuielile eligibile. 

Valoarea total a proiectului este 584941,45 lei din care , ca sursa de finantare - buget local suma 

de 105349,45 lei cu TVA si sursa de finantare - buget de stat -479592,00 lei inclusiv TVA, - 

39949,45 lei reprezentând cheltuieli neeligibile. 

Domnul consilier Stoica Nelu: fără TVA, adică aproximativ 1 miliard. 

Primarul: practic noi cheltuim 65 000 lei.De asta ne-am grăbit cu ședința, cererea de finanțare 

trebuie depusă cel târziu luni.Ne vom întâlni și săptămâna viitoare într-o ședință extraordinară.  

 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.28/7.07.2020  , privind aprobarea participarii Comunei Helegiu in cadrul: 

"Programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării 

inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public" aprobată cu 14 

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 documentatiei de edezmembrare a imobilului cu numar cadastral 61165, 

inscris in cartea funciara nr. 61165 a UAT comuna Helegiu,judetul Bacau"- 

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: terenul care se 

dezmembrează este necesar construirii stației de măsurare și reglarepentru rețeaua 

de gaze naturale și este necesar ca acest teren să facă parte din domeniul public al 

comunei Helegiu.Terenul este pășune , trebuie dezmembrat iar pe baza 

documentației tehnice se împuternicește primarul iar ulterior va avea loc trecerea 

terenului din domeniul privat în domeniul public. Dezmembrarea se va face în 

doua loturi, lotul 14 cu 650 mp , iar celălalt va rămâne pășune. 

Primarul: este vorba despre islazul de la Helegiu, acolo va fi stația. 

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.29/7.07.2020  , privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a 



imobilului cu numar cadastral 61165, inscris in cartea funciara nr. 61165 a 

UAT comuna Helegiu,judetul Bacau-  aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  nici o 

abtinere  , nici un vot împotriva. 
 
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului :cereri  intrebari,  

diverse 

Domnul consilier Măgdălina Ion: aș avea două probleme, în centru nu s-a rezolvat 

cu biscuiții de la biserică, iar cei care sunt pe ulița Busuiocilor se sfarămă. 

Primarul. se vor schimba toți, au fost aduși dar nu se potriveau. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: ieri un domn cuibar s-a împiedicat și a căzut 

acolo, este un pericol. 

Primarul:  de unde au luat materialul pentru prefabricate s-a schimbat tiparul, vor 

turna din nou. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: să găsim o solutie pentru apă, în anumite zone nu 

ajunge nici timp de 3 săptămâni, nu este normal. 

Primarul: avem și la Deleni situația asta. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: știu că este un efort pentru cei care lucrează la 

apă, să închidă conducta în anumite zone ca să ajungă apa la toți. Sunt persoane 

vârstnice, să facem în așa fel încât să ajungă la toți deoarece plătim toți la fel.Știu 

că este un efort pentru cei de la apă. 

Primarul: avem 2 zone în care nu a ajuns, pe Dealul Bisericii și Ulița Busuiocilor, 

și la Deleni pe Ulița Bisericii. Marius își dă silința la deleni, a reușit săptămâna 

aceasta să adune 200 metri cubi, stă noaptea acolo să îi dea drumul, nu reușește 

pompa să bage și totul se face manual. La 5,30 a dat drumul și la 7,30 nu mai erau 

decât 30 de metriși nu a ajuns și pe ulița Bisericii. Mă gândesc la toată situația, este 

o lipsă undeva, sunt case nelocuite. 

La Drăgugești lucrurile stau altfel, se consumă mult, pe Ulița Bisericii am găsit pe 

cineva care spăla tractorul, era cu apometrul în casă, a zis să venim să il debranșăm 

că el își face fântână. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: să facem o achiziție de canale pe care să le 

amplasăm la limita proprietății, sunt modalități de săpare. 

Primarul: sunt drumurile foarte înguste, sunt cheltuieli pe care noi ar trebui să le 

suportăm și sunt foarte mulți bani. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: să facem lucrurile treptat,nu e corect să nu fie 

apă peste tot. 

Primarul. am făcut și poze, pe pârâu nu există apă, dacă nu o vom folosi doar 

pentru consum menajer nu are cum să ajungă. Nici angajații de la apă nu mai 

rezistă. Dacă au oprit apa în centrucând se întorc înapoi cineva îi dădu-se drumul. 

Marius are două masini, rămâne nevasta cu mașina la un canal și el merge la 

altul.Nu știu ce să facem, trebuie să găsim o soluție. 



Domnul consilier Stoica Nelu: să mai fie o altă sursă de apă. Biscuiții din centru, la 

Caliova,s-au pus mai sus,  trebuie făcut ceva dacă nu pleznesc. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: ați făcut investiții peste tot dar la brătila nimic. 

Să faceți ceva cu șanțul de la biserică. 

Primarul: nu ați fi aprobat bugetul dac nu ar fi fost împărțit banii în mod echitabil 

pentru toate satele.Fiecare sat are asfalt ,nu am făcut nimic de capul meu. Am 

dărâmat căminul de la Brătila , dar el reprezenta un pericol. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: să terminați școala. 

Primarul: școala este în conservare.Am tencuit-o, am pus geamuri și uși , nu avem 

ce să facem acolo. 

Domnul consilier Măgdălina Ion: nu avem ce să facem dacă nu sunt copii. 

Primarul: se poate ca cele mai multe investiții să fie la Drăgugești pentru că în anii 

trecuți am făcut mai mult în altă parte. 

 

Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Tudor Marinel 

declara inchise lucrarile sedintei de ordinare a consiliului local Helegiu din 9 iulie  

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

 

Presedinte de sedinta 

                       Tudor Marinel               

 

 

                                                                                                                                                

Secretar general 

      comuna Helegiu , 
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   Intocmit, 

 Cons.jr. Guramba Carmen 

  

 
 

 

 

 

 
 


