ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 31.08.2020, 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.184 din 20.08.2020.
Secretraul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 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.
Primarul da citire ordinii de zi .
Proiectul ordinii de zi cuprinde 8 puncte .
1.Aprobare a procesului- verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Helegiu
din 09.07.2020;
2. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele
Consiliului local Helegiu pe durata lunilor august si sptembrie 2020 -Initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
3. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul
agricol pentru semestrul I al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru
eficientizarea acestei activitati- Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea
Nicu Ciprian
4. 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;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent
pentru efectuarea de cheltuieli la sectiunea functionare in anul 2020
Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru
anul 2020 -Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian
7. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al
Comunei Helegiu la 31.06.2020- Initiator -primarul comunei Helegiu domnul
Enea Nicu Ciprian
8. 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 Aprobare a procesului- verbal al
sedintei ordinare a Consiliului Local Helegiu din 9.07.2020.
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 9.07.2020. 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 alegerea
preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local Helegiu pe durata
lunilor august si sptembrie 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.
Domnul consilier Bodea Constantin o propune pe doamna consilier Bulăiasa
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 amendamentesi discutii se supune aprobarii proiectul de hotarare in
forma prezentata şi se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea
nr.30/31.08.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru ședințele
Consiliului local Helegiu pe durata lunilor august și septembrie 2020;
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind analiza
stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul I al anului
2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati- Initiator primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.

Este prezenta 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.
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 amendamentesi discutii se supune aprobarii proiectul de hotarare in
forma prezentata şi se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea
nr.31/31.08.2020 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul
agricol pentru semestrul I al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru
eficientizarea acestei activitati ;
Se trece la punctul 4 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. 20/17.12.1999Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezinta proiectul de hotarare.
Primarul: strada Busuiocilor , panta era mare , va fi asfaltată astfel încât să preia
apa.
Domnul consilier Măgdălina Ion: și lățimea este bună.
Primarul: drumul cel mai greu este cel al Busuiocilor, este greu accesibil. Proiectul
pe CNI va ajuta comuna, noi am avut ca scop să facem cu bani puțini, altfel stau
lucrurile pe CNI, va fi un proiect mare.
Domnul consilier Măgdălina Ion: este un proiect frumos dar ar fi bine să băgăm și
țevile pentru canalizare, o problema gravă va fi canalizarea.
Primarul: proiectul mare pe canalizare va fi la Brătila și Drăgugești, este un proiect
care lipsește. Va fi o problemă caanalizarea, totul va fi în funcție de numărul de
abonați, capactatea stației de epurare este mare, abia acum au început să iasa
mai bine analizele, cred că o să ne oblige să ne legăm de stația de la Helegiu.
Domnul consilier Măgdălina Ion: să mergem cu conduct ape rigolă.
Primarul: conducta trebuie să meargă pe centru.
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 amendamentesi discutii se supune aprobarii proiectul de hotarare in
forma prezentata şi se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea
nr.32/31.08.2020 privind modificarea inventarul bunurilor apartinand
domeniului public al comunei Helegiu, judetul Bacau insusit prin Hotărârea
Consiliului local Helegiu nr. 20/17.12.1999.

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
aprobarea utilizarii excedentului anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli la
sectiunea functionare in anul 2020-Initiator -primarul comunei Helegiu domnul
Enea Nicu Ciprian.
Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotărâre.
Domnul consilier Măgdălina Ion: solicit rectificarea pentru învățământ.
Primarul: deja am început lucrările la Școala de la Drăgugești. Banii de la ziua
comunei i-am dus pe învățământ, pe vale arată jalnic,ușa cădea jos, am schimbat
geamurile și ușile deoarece vom avea acolo o secție de votare. Cei de pe vale ar
dori acolo o grădiniță, nu știu dacă acum putem face grădiniță, putem propune
celor de la inspectorat.
La centru am fost acum 2 săptămâni, nu mi-a plăcut ce am văzut acolo, vom
schimba lambriul și ar trebui niște gresie pe holul de la intrare.S-ar putea să se mai
înființeze o clasă la Drăgugești. O altă problema pentru care trebuie să intervenim
este ca autoritățile decid dacă începe sau nu școala. Am vorbit cu o firmă să vină la
Deleni și helegiu să monteze un bazin de 1 tonă să folosim toaletele. Am făcut
dezinsecția în toate școlile .
Domnul consilier Măgdălina Ion: a fost o mare greșeală înlocuirea parchetului de
lemn cu cel din MDF.
Primarul : cred că este umezeală acolo.
Doamna consilier Macovei Mihaela: un rol important îl are și omul de serviciu,
parchetul la Deleni arată impecabil.
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.33/31.08.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent
pentru efectuarea de cheltuieli la sectiunea functionare in anul 2020
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
rectificarea 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: este vorba de banii pentru asistența socială.
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.34/31.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru
anul 2020.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind
aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Helegiu la
31.06.2020- Initiator -primarul comunei Helegiu domnul Enea Nicu Ciprian.
Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotărâre.
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.35/31.08.2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al
Comunei Helegiu la 31.06.2020.
Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului :cereri intrebari,
diverse.
Domnul consilier Pîrjol Cătălin: la Râpa Fântânii să se facă drumul să poata intra
cu căruțele să ia apă.
Primarul: încercăm mâine , buldo are 4 metri înălțime. La Drăgugești am văzut o
singură ciușmea cu apă, nu știu ce să fac.
Domnul consilier Măgdălina Ion: am identificat o sursă la Deleni.
Primarul: apa este puțină, avem și cadastru făcut acolo, am măsurat izvoarele, unul
are 0,4 și celălalt are 0,6 , este puțină apă pentru o instalație atât de mare. Aș
folosio ca și sursă alternativă cu 5-6 puțuri în Șes. Nu vreau să amăgesc pe nimeni,
nu există apă subterană. Am forat 115 m , este doar apă de suprafață, apă care
scade, 800 gospodării dintr-un izvor , nu ajung pe Ulița Bisericii și bălan. Și la
Drăgugești ar mai fi surse, în Peștera.
Doamna consilier Coman Elena: am înțeles că sunt mai multe persoane care fac
provizii și udă în solar.
Primarul: aceasta doamna nici nu are apă de acolo.Nu sunt apărătorul lui Costică,
are solar dar nu un solar industrial. Cine comentează nu are legătură cu
Drăgugeștiul. Știu ca cel care se ocupă de apă este impertinentr, dacă nu își face
teaba eu îl dau afară. Sistemul este făcut cu unele erori , nu există o vană să
oprească apa la jumătate, s-ar putea să mai fie goluri de apă. Lumea este rea, joi
spre vineri au intrat la Tremurici , au intrat în cămin și au rupt regulatorul de
presiune. Am chemat poliția.
Domnul consilier Măgdălina Ion: cât se consumă?
Primarul: 250 tone/ săptămână , dar sunt persoane care își umplu și trei cuburi pe
săptămână. Primii care au apă sunt cei de la Aron până la Paraschiv.

Doamna consilier Coman Elena: mașina de gunoi nu a intrat de foarte mult timp pe
pârâu.
Primarul: vom pune acolo o pubelă mare.
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Bulăiasa Elena
declara inchise lucrarile sedintei de ordinare a consiliului local Helegiu din 31
august 2020 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta
Bulăiasa Elena

Secretar general
comuna Helegiu ,
Spiridon Mariana

Intocmit,
Cons.jr. Guramba Carmen

