
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 29.12.2020, 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.262 din 21.12.2020. 

Secretraul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 13 

consilieri locali, au absentat domnii consilieri Andrei Daniel și Drug Valeriu. 

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 Drăghiciu Adrian da citire ordinii de zi . 

Proiectul ordinii de zi cuprinde 9 puncte . 

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

Helegiu din 27.11.2020; 

2. Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale,a mandatului de consilier local al domnului Drug Valeriu-Initiato –

primar  Enea Nicu Ciprian 

3.Proiect de hotarare privind insusirea de catre Consiliul Local a Raportul de audit 

nr. A24/1441/14.10.2020 si a  Deciziei  nr.35 / 10.11.2020 Camerei de Conturi 

Bacau-Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian 

4. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 

anul 2020 - Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile 

permanente aflate pe teritoriul comunei Helegiu-Initiator –primar  Enea Nicu 

Ciprian 

6. Proiect de hotarare privind   desemnarea a doi consilieri locali în calitate de 

membri în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale 

ale Secretarului General al comunei Helegiu-Initiator  –primar  Enea Nicu Ciprian 

7. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local 

Helegiu care sa faca parte din Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in 

invatamant a Scolii  gimnaziale Helegiu-Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian 

8. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a 

taxelor speciale în comuna Helegiu , pentru anul 2021- Initiator –primar  Enea 

Nicu Ciprian. 

9. Diverse 



Proiectul ordinii de zi se aprobă  cu 13 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 27.11.2020. 

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 în27.11.2020.  

Se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei anterioare, procesul verbal a 

fost aprobat  cu 12 voturi „pentru” ,  o abtinere din partea doamnei consilier 

Geaboc Bădic Rodica Mihaela. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu l-am avut! 

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

constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale,a mandatului de 

consilier local al domnului Drug Valeriu-Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul 

de hotarare. 

Președintele de ședință , domnul consilier Drăghiciu Adrian: cine este pentru? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: discuții mai întâi. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: înțelegem că domnul Drug 

Valeriu a fost numit administrator public, da? Noi îl felicităm, este o echipă 

completă, am crezut domnul primar că vă descurcați fără administrator public, dar 

se vede treaba că nu, vă dorim succes și împreuna, toți trei să faceți din comuna 

asta cea mai frumoasa comună! 

Primarul: mulțumim frumos! 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: din punctul meu de vedere putea 

să rămână și consilier, era și mai bine dacă era și consilier, dar dacă așa a 

considerat. 

Primarul: nu putea. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: sunt bani mai mulți. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ba putea, lua bani prea mulți. Ba 

da putea, nu este în conflict de interese. 

Primarul: ba da, este incompatibil. 



Domnul consilier Melinte Marian: dânsul ce o să administreze? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu contează performanțele 

administrative. 

Viceprimarul: vă spune doamna Bădic . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: chiar, performanțele 

administrative? 

Primarul: are studii superioare, ca și dumneavoastră, de altfel! 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: performanțe administrative, nu 

studii ? 

Primarul: a fost 4 ani a fost viceprimar. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da, mă rog , dacă considerați că 

este nevoie, felicitați-l din partea noastră. Și să știții că nu este incompatibil nici în 

conflict de interese, dacă este nevoie pot să vă dau un punct de vedere de la ANI. 

Viceprimarul: putem face și noi o solicitare . 

Primarul: nu , dar este incompatibil. Nu era pentru incompatibilă doamna Bădic 

când era consilier la municipiul Onești, pentru că desfășura activitatea în comuna 

Helegiu. 

Viceprimarul: în același UAT. 

Primarul: în același UAT să fii și administrator este incompatibil, așa știu eu, dar 

poate greșesc. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu este incompatibil , nu este în 

conflict de interese. 

Primarul: dar, omul, și-a dat demisia, puteam să-l țin forțat? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu, dar din punctul meu de 

vedere era foarte bine ,competența îl recomandă și era foarte bine să fie și în 

consiliul local. 

Viceprimarul: dacă și acum mai suntem critici și atunci când facem lucrururi bune 

și este bine așa, am eliminat o problemă. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: care era problema?  

Viceprimarul: sau o suspiciune, să nu fie incompatibil. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: de ce nu a stat consilier? Și puteați să scoateți 

postul la concurs pentru tineret, nu mutat. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: stați liniștit că a dat concurs. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: a dat concursul? Bine, îmi cer scuze. 

Primarul: primarul hotarăște pe cine angajează administrator public sau consilierul 

primarului , așa spune Codul administrativ. 

Domnul consilier Busuioc Daniel : care sunt necesitățile, noi suntem de umplutură 

aici, în 2 – 3 luni îmi dau și eu demisia, stați liniștit, dacă merge așa. 

Primarul: eu spun dacă v-ați înscris la cuvânt? Daca v-ați înscris vorbiți , dacă nu 

,aici nu suntem la piață. 

Domnul consilier Busuioc Daniel : dar n-avem dreptul niciodată? 



Primarul: vorbiți când v-ați înscris la cuvânt. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: spuneți un plan de ședință de la 8 la 4 , nu 

venim pentru 2 ore, trei ore și plec acasă tot la fel, cu nici o problemă rezolvată, să-

i înștiințez pe alții. 

Primarul: dar ce problemă este nerezolvată. 

Viceprimarul: ajungem la diverse. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: va dau exemplu data de 22 decembrie când 

domnul viceprimar a fost acolo.Vă dau un exemplu scurt, așa. 

Primarul: asta discutăm la diverse.Îl vreți lângă voi, aici înapoi?  

Domnul consilier Busuioc Daniel: e prea vizibilă, din punctul meu de vedere. 

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.49/29.12.2020  ,privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 

duratei normale,a mandatului de consilier local al domnului Drug Valeriu,aprobată 

cu 13 voturi „pentru” ,  nici o abtinere  , nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind 

insusirea de catre Consiliul Local a Raportul de audit nr. A24/1441/14.10.2020 si a  

Deciziei  nr.35 / 10.11.2020 Camerei de Conturi Bacau. 

Președintele de ședință , domnul consilier Drăghiciu Adrian: supunem la vot acest 

proiect de hotarare,  cine este pentru? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: discuții.Eu  vrea să întreb daca 

sunt lămuriri suplimentare fată de cele din ședința precedentă ?  

Domnul contabil șef Blăniță Valentin:da, erau niște nereguli la pagina 22, erau 

niște lucruri  rămase în raportul Curții de conturi de la o altă primărie. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dar acolo scria primarul comunei 

Helegiu, și nu am văzut un alt raport.Nu putea să fie copy paste de la o altă 

primărie , semnează primarul. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: noi nu am avut proiect pe gaze. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: a fost un un proiect pe gaze și 

după ce s-a facut acel proiect pe gaze ,în ședința precedentă domnul primar a spus 

ca este vorba despre o gogoasa electorală.Poate este vorba de acel proiect. 

Primarul: ce proiect? Ce gogoașă electorală? 

Domnul contabil șef  Blăniță Valentin: singura plată pentru proiectul de gaze. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu ati făcut o proiectare  pe gaze, 

domnul primar ? 

Primarul: ce am făcut?  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: proiect tehnic pe gaze? 

Primarul: am făcut un SF. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: un SF, așa. 

Primarul: e un SF pe care l-am făcut anul acesta ,am obținut certificatul de 

urbanism . 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: nu avea cum să fie la Curtea de conturi așa 

ceva deoarece prima plată pentru acest proiect este făcută după control.Este o plată 

făcută în luna noiembrie. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu nu știu, asta văd în raportul 

Curții de conturi. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: nu. A fost o eroare materială îndreptată. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: spune asta Curtea de conturi? 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: da, am vorbit cu domnul Panțica de la 

Curtea de conturi și am modificat pagina respectivă. 

Primarul: dacă noi nu am avut proiect pe gaz până acum cum să fie în raportul 

Curții de conturi?Nu s-a vorbit despre gaz timp de treizeci de ani. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: s- a vorbit ,domnul primar. 

Există unSF pe gaze încă din anul 2004. 

Primarul: cine l-a făcut? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: este o documentație din 2004 , 

un SF pe gaze , dar cu siguranță nu se referea la acesta.În condițiile în care în 

raportul Curții de conturi  se spune că se va recupera minim 20%  din valoarea 

neeconomică a acestei cheltuieli, nefiind altă discuție decât cea pe care ați postat-o 

referitor la o documentație tehnică, acolo m-am dus cu gândul pentru ca de alt 

proiect nu știu.  

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: da, nu există în raportul curții așa ceva.Vă 

putem pune la dispoziție inclusiv raportul împreună cu anexele și cu toate notele 

justificative pe care le-a întocmit curtea.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da, vă credem. Dacă ați 

identificat  care sunt persoanele vinovate pentru problemele identificate de  curtea 

de conturi , dacă au fost responsabilizate, dacă au fost luate măsuri. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: au fost date note explicative  de  persoanele 

respective . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dacă dumneavoastră creați un 

prejudiciu la o firmă privată de 500 de milioane de lei, ce se întâmplă? 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: dar nu există nici un prejudiciu. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: domnule nu spunem despre un 

milion de lei, nu vreau să reluăm discuția,nu spun de 1milion, dar se spun de 

amenzi pentru că mulți se laudă că au un tratament preferențial, de taxe și impozite 

prescrise. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: singurele taxe și impozite prescrise sunt cele 

încă  în urmărire și sunt în evidența noastră pentru urmărire.Acolo unde au fost 

case care nu sunt locuite. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: care sunt acele case? 10 case cu 

500 de milioane de lei? O casă dărăpănată nu cred că înregistrează un debit așa de 

mare. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: dar nu sunt 10 milioane de lei, este vorba de 

24 de mii. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: sunt 34000 din amenzi și 29 

taxe. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: nu, haideți să reluăm, să le iau punctual. 

Viceprimarul: dacă puteți preciza domnul Blăniță și din ce dată sunt .Pentru ca sunt  

din 2004 doamna Bădic și cred că vreți să aduceți la cunoștință cam cum s-a făcut 

treaba .Credeți dumneavoastră că altcineva a făcut alte modificări acuma? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: v-ați înscris la cuvânt?  

Viceprimarul: nu, dar sunt în discuție. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: m-am adresat contabilului.  

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: se vorbește de o valoare estimată de 850 

516,59 , este vorba despre valoarea activelor fixe neevidențiate corect în 

contabilitate , le-am corectat .  Modernizare prin betonare Ciortea de Sus . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: le-ati corectat pe astea 

neînregistrate în contabilitate. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: mai departe,valoarea activelor fixe 

amortizate integral care au o valoare mai mică de 1500 de lei au fost scoase de la 

mijloace fixe și trecute la obiecte de inventar, în valoare de 50187,18 lei .Un mijloc 

fix înregistrat. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: domnule contabil, scuzați-mă că 

vă întrerup, dar repet, nu vreau să reiau discuția. E o concluzie la sfârșit , e 

concluzia raportului de audit ! 

Domnul contabil șef  Blăniță Valentin: concluzia raportului de audit  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: este că totalul abaterilor  

depășește 2% din buget. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin:  da pentru că ei au considerat această sumă 

de  850 516,59 au adunat-o cu 50187, au adunat-o cu 5683 , cu toate cele abateri 

constatate și remediate și au făcut o abatere generală unde și-au făcut un prag de 

semnificație. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: adică un milion de lei într-un an 

de zile. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin:   e un principiu în audit. 

Primarul: ăsta este cuvântul pe care îl folosesc cei de la Curtea de conturi, abatere , 

nu înseamnă că e un prejudiciu adus UAT comuna Helegiu , ei vorbesc de o 

abatere, de mai multe abateri  pe perioada verificării și tot pe perioada verificării 

rezolvate. Adică de trecut dintr-un cont în altul , abateri minore, bani necheltuiți pe 



un anumit proiect,  am prins pe un proiect 700 de mii și am cheltuit doar 150 de 

mii  că nu mai lucrăm acolo deocamdată și altele. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: toate aceste sume le-au ieșit un milion și 

ceva.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: într-un an de zile.În 10 ani de 

zile cât înseamnă? Ce abateri?  

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: ele rămân puțin dacă au fost remediate.   

Pentru că această abatere care au considerat-o ei în mijloace fixe ele se regăseau în 

mijloace fixe în curs de execuție.Ei au considerat că trebuie să le mut de acolo în 

mijloace fixe . Le-am mutat cu notă contabilă de acolo ,ele nu influențau valoarea 

activului meu. La fel din mijloace fixe au fost trecute la obiecte de inventar în 

valoare de 50 de mii de lei, ei nu influențează valoarea activelor pentru că se scade 

dintr-o parte și se pun într-o parte. Ei au considerat-o  noțiunea de abatere.Adunând 

toate aceste abateri rezultând o sumă care aplicată în procent la ele un prag de 

semnificație. Dacă pragul de semnificație era mai mic nu-și avea rostul raportul de 

audit că era sub un prag de semnificație al lor și atunci constatau că nu au nimic de 

investigat. 

Primarul: trebuiau să-și justifice activitatea la Helegiu. 

Domnul contabil șef  Blăniță Valentin: da, trebuiau să-si justifice activitatea lor. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: am înțeles. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: la fel și cu  cei 30000 lei, au fost amenzi 

care erau menținute în debit dar persoanele erau decedate. Le-am verificat pe 

fiecare în timpul controlului  și le-am scaos din evidență, au numit-o și pe aceasta 

abatere. 5000 de lei care trebuia să le dăm garanție de participare la licitație, nu a 

mai întrebat nimeni de ele, le-am mutat în contul de venituri, e considerată tot 

abatere la ei.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da, mulțumesc! 

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 cu trei abțineri : doamna consilier Stanciu Elena, 

doamna consilier Coman Elena , domnul consilier Stoica Nelu, ‘împotrivă’ 

doamna Geaboc Bădic Rodica Mihaela  ,astfel s-a adoptat Hotararea 

nr.50/29.12.2020  ,privindinsusirea de catre Consiliul Local a Raportul de audit nr. 

A24/1441/14.10.2020 si a  Deciziei  nr.35 / 10.11.2020 Camerei de Conturi 

Bacauaprobată cu 9 voturi „pentru” ,  3 abtineri  , un vot împotriva. 

Primarul: doamna Stanciu este în opoziție. 

Doamna consilier Coman Elena: face cum consideră că este corect. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu vrea să dea niște bani, zic și 

eu. 



Primarul: lasă că nu ați dat nici dumneavoastră 12 ani și rapoartele erau varză.O să 

vi le aduc să le vedeți. Mă deranjează enorm atitudinea asta în care să ieși în 

evidență cu niște lucruri.Dacă credeți că aici , la primăria Helegiu, ședințele de 

consiliul local vor fi așa, vă înșelați.Nu o să accept niciodată lucrul ăsta. Eu vreau 

să fac treaba, mi-am făcut o echipă. 

Doamna consilier Coman Elena: ce nu acceptați?Să nu fim de acord cu anumite 

proiecte? 

Primarul:nu. 

Doamna consilier Coman Elena:  păi de ce i-ați zis Elenei că este în opoziție? 

Primarul : e colega mea și am dreptul să-i spun.  

Doamna consilier Coman Elena: dar nu este corect. 

Primarul : sunteți avocata doamnei Stanciu?  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: domnul primar dacă nu vă 

convine nu sunteți obligat să participați la ședințele Consiliului local. 

Primarul: dar mie îmi convine, mie chiar îmi face plăcere să particip. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: este ședința Consiliului local. 

Primarul: când o să inițiați dumneavoastră proiecte de hotărâre, să nu fiu invitat. 

Proiectele de hotărâre sunt inițiate de mine toate. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: din păcate sunt proaste 

proiectele de hotarare. 

Primarul: acum sunt proaste, până acum o lună nu erau proaste.Acum s-au 

stricat.Timp de 16 ani au fost bune. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:  dacă nu ați vrut să vă învăț. 

Primarul:  nu am vrut.Nu am vrut eu, dar doamna Bădic ați ieșit pe locul trei. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:  am considerat că vă descurcați 

și asta e.Faceți singuri. 

Viceprimarul:  să facem o concluzie la raportul acesta. Având în vedere că îl avem 

în față, le avem și pe cele anterioare, întrebând, și eu am încercat să mă lămuresc, 

din curiozitatea de viceprimar, am întrebat  și eu daca este un raport mai slab sau 

mai prost decât cele anterioare și concluzia a fost că  este un raport mai bun. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: pe cine ați întrebat? 

Viceprimarul: pe femeia de serviciu !Dumneavoastră credeți că toată lumea 

doarme acolo, numai când erați dumneavoastră administrator se muncea. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind  

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 - Initiator –primar  

Enea Nicu Ciprian. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: un proiect de hotarare comunicat 

pe jumătate, ar fi trebuit să mă abțin , dar având în vedere că  banii sunt pentru 

persoanele cu handicap nu o să facem asta. Pentru domnul contabil, nu vi se pare 

discrepanța cam mare între venituri și cheltuieli? Avem venituri de 9 766 770 și 



cheltuieli de 11 389 780, cu un deficit de 1 milioan. Să ne înțelegem, și până acum 

au fost diferențe între venituri și cheltuieli. Adică primăria Helegiu cheltuie cu 16 

miliarde maimult decât încasează , dar de unde o să-i scoateți pe ăștia dacă la 

venituri în loc să le umflați , e o problemă ?Mai înainte discutam de venituri și ați 

spus că nueste nici o problemă. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin : din excedentul anului trecut. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: 16 miliarde? Mi se pare prea 

mult. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin : la începutul anului, la aprobarea bugetului 

de venituri și cheltuieli, am specificat acolo că vom avea un deficit de un milion 

șase sute de lei a la secțiunea dezvoltare. Am utilizat tot excedentul anului 

precedent pe secțiunea de dezvoltare, pentru plata activității de investiții, un 

excedent care la finalul anului , probabil, că va fi reîntregit, mai mult sau mai 

puțin. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu vreau să fiu tendețioasă ,dar 

nu vi se pare cam mare diferența ?  

Domnul contabil șef Blăniță Valentin :nu , pentru că am avut de unde. Nu am 

recurs la împrumuturi. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: știți ce va fi la anul? 16 miliarde 

diferențe între venituri și cheltuieli mi se pare cam mult. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin : da , dar eu prevăd la finalul anului acestuia 

un 13 miliarde  să îi vom recuperez. Deci la anul voi avea din nou un excedent de 

13 miliarde.  

Primarul: avem un excedent pe care îl păstrăm de vreo câțiva ani și niciodată nu a 

fost cheltuit. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin : și cu un an înainte a fost la fel. Am cheltuit 

excedentul și l-am reîntregit în anul următor.Economiile pe care le-am făcut în anul 

curent. 

Primarul: doamna Bădic știe exact cum stau lucrurile. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu ,domnule primar. 

Primarul: crdeți-mă că știți. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu puteți angaja niște cheltuieli 

mai mari decât bugetul care îl ai la dispoziție. 

Primarul: putem pentru că avem un excedent pe care îl folosim un an de zile. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dar banii din excedent nu sunt la 

dispoziția dumneavoastră în momentul de față, sunt în excedent. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin : da , dar la începutul anului , prin aprobarea 

bugetului,  s-a aprobat și utilizarea excedentului.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu trag un semnal de alarmă , 

dacă dumneavoastră spuneți că este în regulă, e foarte bine. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin : este ok! 



Viceprimarul: în concluzie anul se va încheia tot cu un excedent și nu cu un deficit. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin : e posibil să se încheie și cu un deficit, care 

poate fi acoperit din excedentul anilor trecuți. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: păi deficitul este, 16 miliarde în 

momentul de față. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin : este o tehnica. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da, dar se încheie cu un deficit 

de 16 miliarde. 

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  cu doua abțineri din partea domnului consilier 

Melinte Marian și a doamnei consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela astfel s-a 

adoptat Hotararea nr.51/29.12.2020  ,privindrectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pentru anul 2020aprobată cu 11 voturi „pentru” ,  2  abtineri  , nici un vot 

împotriva. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: se va încheia cu un deficit de maxim 3 

miliarde. 

Domnul consilier Stoica Nelu: am văzut, daca este un deficit de 16 miliarde și un 

excedent de 13 miliarde. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin : am cheltuit 16 si avem în excedent 13 și 

probabil va ramâne diferența. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: știți cum facea domnul Neaga? 

Umfla veniturile, lucru pe care dumneavoastră nu-l faceți. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin : dar,eu nu fac treaba asta. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: să nu încasați veniturile, să 

mergeți cu deficit. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin :nu , veniturle le încasez. 

Primarul: era legal să umfle veniturile? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin : se practică, dare u am mers cu veniturile 

minime chiar dacă se înasează peste. Am mers cu ele la jumătate și am încasat mai 

mult în cursul anului. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind 

aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate pe teritoriul 

comunei Helegiu-Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul 

de hotarare. 



Domnul consilier Stoica Nelu: am văzut că se poate face pe o perioadă contractuală 

între 7-10 ani, așa scrie în lege. Pentru efiencitizarea, adică se va scoate la licitație 

sau se va încredința direct, așa am văzut. 

Primarul: vom scoate la licitație, durata concesiunii mai are două zile valabilitate, 

adică până pe 31 decembrie. Lucrăm la procedura de concesionare și  la sfârșitul 

lui ianuarie sau februarie o să aibă loc licitația. Cine o să participe, cine o să  

câștige , nu știu. Eu aș vrea să vină un crescător sau mai mulți crescători de 

animale din comună. 

Domnul consilier Stoica Nelu: asta este ideea, dacă este o modalitate de ai ajuta pe 

cei din comună. 

Primarul:  și până acum au fost ajutați , eu am fost mulțumit de cei care au 

concesionat, adică la Brătila știu sigur , au fost angajați văcari cu cărți de muncă , 

s-au îngrijit pajiștile ,au fost controlați de către cei de la Direcția Agricolă anual 

sau chiar de 2 ori la supracontrol. Nu știu ce o să fie, am mai multe informații chiar 

câteva solicitări la primărie, că mai sunt și alți  crescători de animale interesați, 

chiar domnul Struguț , Hurmuzache , cei cu stâni. 

Domnul consilier Stoica Nelu: din punctul meu de vedere,  prioritari să fie cei din 

comună. 

Primarul: da, dar vedeți că sunt islazuri care au fost doar pentru vaci , nu poate să-l 

concesioneaze cel care are o stână de oi, vedem. 

Domnul consilier Stoica Nelu: mă gândeam, pentru efiencitizare termenul să nu fie 

de 10 ani , să fie de 7 ani, până acum cred că a fost mai mult, să-l scoatem pe 7 ani, 

și e posibil să aducem mai mulți bani la bugetul primăriei. 

Primarul: ăsta este și interesul, credeți-mă. Cine dă mai mult , ăla câștigă licitația. 

N-am vite, nu am nici un interes, nu mă pricep la agricultură. 

Domnul consilier Stoica Nelu: de asta am zis să beneficieze,în primul rând, 

crescătorii de aici pentru că lla subvenția care se ia , 200 de euro / hectar , plătesc 2 

văcari. 

Primarul:  repet , vorbim de concesiune nu pentru pășunat ci pentru întreținere islaz 

comunal. Atunci când a fost licitația, acum 10 ani de zile, împreună cu doamna 

Bădic, am gândit o clauză în contractul de concesiune ca toți crescătorii de animale 

să nu fie dați deoparte și să meargă liber și să păzească animalul. Cel care a 

concesionat o mare parte din islaz a venit cu alte facilități, prin cheltuiala Uniunii 

Europene de unde au încasat bani, auplătit oameni care le-au întreținut, au făcut 

acolo un saivan să adăpostească .O să vedem ce va fi la următoarea concesiune. 

Domnul consilier Stoica Nelu : să rămână la oamenii din comună, la crescători, 

încasează ei și subvenția și una dacă incasează cineva din altă parte.El a încasat 65 

de mii de euro sau ceva de genul, și el dădea la primărie 3000.  

Primarul: cu atât a câștigat licitația atunci. 

Domnul consilier Stoica Nelu : eu nu contest nimic , ideea mea este ca să 

beneficieze oamenii din comună. 



Primarul: am discutat cu colegii mei care se ocupă de achiziții să plecăm de la o 

sumă mai mare, în 2021, nu se știe dacă vor fi subvenții. Dacă nu mai sunt 

subvenții  nu vor mai veni așa mulți la concesiune, practic banii aceia îi interesau și 

nu vor veni. Iar individual nu știu dacă putem să concesionăm. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: sunt islazuri care nu sunt curățate.  

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  cu o abținere din partea domnului consilier Stoica 

Nelu, astfel s-a adoptat Hotararea nr.52/29.12.2020  ,privind aprobarea 

amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate pe teritoriul comunei 

Helegiuaprobată cu 12 voturi „pentru” ,  1  abtinere , nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind   

desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri în cadrul comisiei de 

evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al 

comunei Helegiu-Initiator  –primar  Enea Nicu Ciprian 

Domnul viceprimar o propune pe doamna consilier Macovei Mihaela. 

Domnul primar îl propune pe domnul consilier Drăghiciu Adrian. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu am auzit propunerile, pe 

doamna Macovei . 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: domnul Drăghiciu. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: v-am propus și eu și ați zis că nu 

puteți. 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian : eu am crezut că este vorba de Consiliul de 

administrație al școlii Helegiu. 

Primarul: acolo nu poate deoarece este lider de sindicat. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu nu doresc să fac parte, 

supuneți la vot. 

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.53/29.12.2020  ,privinddesemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri 

în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

Secretarului General al comunei Helegiu aprobată cu 13 voturi „pentru” , nici o  

abtinerie , nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Helegiu care sa faca parte din 



Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in invatamant a Scolii  gimnaziale 

Helegiu-Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian. 

Domnul viceprimar o propune pe doamna consilier Macovei Mihaela. 

Domnul consilier Stoica Nelu: mi se pare normal să meargă cei din domeniu. 

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.54/29.12.2020  ,privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local 

Helegiu care sa faca parte din Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in 

invatamant a Scolii  gimnaziale Helegiu,aprobată cu 13 voturi „pentru” , nici o  

abtinere , nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zisi anume Proiect de hotarare privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în comuna 

Helegiu , pentru anul 2021- Initiator –primar  Enea Nicu Ciprian. 

Primarul prezintă proiectul de hotarare. 

Primarul: taxele rămân la nivelul anului 2020 nu se măresc. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin :doar prin Hotărârea din 28.04.2020 au fost 

indexate doar cu rata inflației de 3,8%. Nu se majorează partea de procente, tabloul  

este cel rezultat ca urmare a indexării, ca și nivel procentual nu sunt modificări. 

Domnul consilier Melinte Marian:ar  putea chiarsă scadă. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin : nu se poate deoarece sunt indexate cu rata 

inflației. 

Domnul consilier Melinte Marian: dacă primăria angajează înseamnă că nu este 

nevoie de taxe și impozite mai mari. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: taxa pentru căsătorie în afara 

zilelor de program obișnuit este legală doamna secretar? 

Primarul: nu avem așa ceva. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: ba da este. 

Primarul: este prinsă dar nu a fost niciodată încasată, nu se încasează. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu contează, nu este legal să o 

trecem acolo. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin : e o taxa specială aprobată în consiliu. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: a fost o taxa specială , care a 

făcut obiectul mai multor controale și în 57/2019 este prevăzut că această taxa nu 

se încasează, căsătoria . 

Primarul: nu s-a încasat niciodată la primăria Helegiu și știți foarte bine. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu știu foarte bine dacă s-a 

încasat sau nu . 

Primarul: ați luat vreodată bani pentru că ați oficiat o căsătorie?  



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu nu dar nu știu ce au făcut 

alții.O punem acolo chiar dacă nu se încasează, chiar dacă nu este legal? 

Primarul: nu, o scoatem.E o taxa specială, putem să o scoatem.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: e 53 de lei , taxa pentru sâmbăta 

și duminica.Oricum nu vor fi foarte multe căsătorii în anul următor, a făcut 

obiectul curții de conturi. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin : eu am văzut la alte primării și taxe pentru 

certificat fiscal. Eu m-am dus la o primărie și mi-am scos certificate fiscals și am 

plătit 15 lei. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: la primăria Onești , astăzi se 

scoate această taxă. 

Primarul: o scoatem și noi. Oricum nu a fost niciodată încasată.Cununiile se țin 

numai în weekend și am fost mereu prezent și nu a fost încasată. 

Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  

amendamente cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de 

hotarare prezentat.Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela a propus ca  

amendament scoaterea taxei de casătorie. 

Nefiind alte amendamente si discutii se supune aprobarii proiectul de hotarare cu 

,amendamentul propus, şi se aproba  cu o abținere din partea domnului consilier 

Stoica Nelu , astfel s-a adoptat Hotararea nr.55/29.12.2020  ,privindstabilirea 

impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în comuna Helegiu , 

pentru anul 2021,aprobată cu 12 voturi „pentru” , o  abtinere , nici un vot 

împotriva. 

Domnul consilier Stoica Nelu: eu mă abțin , că nu am primit. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: ce nu ați primit, nu 

sunteți pe grup? 

Domnul consilier Stoica Nelu: ba da. 

Primarul: nu aveți net probabil. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: să-mi dați 

confirmare de primire că dacă aș fi știut l-aș fi trimis. A fost pus ulterior, în aceiași 

zi. 

DIVERSE 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: domnule primar , în organigrama 

pe care am votato săptămâna trecută, există acel post de asistent comunitar, pentru 

că dumneavoastră sunteți primar și nu eu și pentru că eu mi-am propus asta în 

campanie, vă sugerez dumneavoastră și vă propun  ca în anul  2021 poate se ocupă 

acel post. 

Primarul: am întreprins demersurile din vara anului 2020. Avem cerere depusă la 

DSP.După cum știți este angajat de Direcția de Sănătate Publică . 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: în afara 

organigramei. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da, în afara organigramei. 

Primarul: avem cerere depusă. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: unde s-au oprit lucrurile, ce s-a 

întâmplat ? 

Primar: la DSP , probabil din cauza pandemiei. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: cu atât mai mult în această 

perioadă să faceți demersurile, dacă este nevoie facem și noi o solicitare din partea 

consiliului local, pentru că situația este așa cum este, vedeți că medicii nu mai fac 

față și una peste alta aș fi vrut să vă prpun , dacă înființați acest post, să ajute 

medicii și cabinetele medicale și să meargă împreună cu medicii . 

Primar: acel asistent comunitar care va câștiga concursul, când acesta se vaține,  va 

avea cabinetul în dispensarul medical Helegiu, va fi în sprijinul atât al primăriei cât 

și al medicilor, sper să îl ocupăm anul acesta, sunt destul de interesat. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da, și vroiam să vă mai propun 

ca una din mașinile primăriei să ajute, să fie la dispoziția cabinetelor medicale 

măcar o dată pe săptămână, pentru că, din păcate , medicii ajung foarte rar la 

bolnavi iar situația este din ce în ce mai critică , nu au nici unul în dotare. Măcar o 

dată pe săptămână , cu program, 2 ore, cred ca ar trebui una din mașinile primăriei. 

Primarul: am răspuns de fiecare dată solicitărilor doamnelor doctor, dacă au fost. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: o să vedeți dumneavoastră că 

chiar este nevoie. 

Domnul consilier Stoica Nelu: parcul de la Brătila. Cred că v-am zis de 10 ori și nu 

s-a luat nici o măsură, poate îl aveți în vedere. 

Primarul: îl vom prinde în buget, și dacă vom avea bani vom face o căsuță, un  

foișor în care să se adune tinerii, vom mai schimba și din jucării  și vomachiziționa 

și camere de luat vederi pentru a le pune în locuri strategice, să îi invățăm să nu 

mai strice ce cumpărăm din banii lor, a contribuabililor.Stație nouă, făcută de patru 

luni de zile, coșuri noi rupte , vandalizate. 

Domnul consilier Stoica Nelu: ne puteți spune cât costă stațiile de autobuz? 

Primarul: nu știu exact. 

Domnul consilier Melinte Marian: pe ele scrie primăria Helegiu. 

Primarul: și cum trebuia să scrie pe ele, Floris.Este o stație de autobuz aflată în 

subordinea primăriei Helrgiu.Tot ce este în domeniul public scrie Primăria 

Helegiu. 

Domnul consilier Melinte Marian: de exemplu la Livezi scrie stația de autobuz 

Livezi. 

Primarul: e stația lor. 

Domnul consilier Melinte Marian:la noi scrie primăria Helegiu, poate să stea 

lumea la coadă. 

Viceprimarul : vom face o suplimentare acolo. 

Primarul: e bine că ai sesizat-o, mă așteptam să nu o sesizezi. 



Domnul consilier Drăghiciu Adrian: sunt multe comune unde în stația de autobuz 

scrie primăria . 

Viceprimarul: o să o remediem. 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: probabil așa au fost făcute comenzile. 

Primarul: dacă nu era scris tot nu era bine. 

Viceprimarul: ăsta o fi unul din motive pentru care  alții le vandalizează. 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: chiar și la Bogdănești încolo am văzut, scria 

primăria Bogdănești. 

Domnul consilier Stoica Nelu: cam ce valoare au? 

Primarul : au costat 7000 cu tot cu montaj. 

Domnul consilier Melinte Marian: două plase. 

Primarul: cât va costat porțile , pe dumneavoastră domnule Melinte, cu tablă scrisă 

? 

Domnul consilier Melinte Marian: 1500 de euro, dar e o poarta. 

Primarul : și asta ca și material cred că este mai mult decât o poartă. Aveți mai 

mult de 4 table la poarta dumneavoastră? 

Domnul consilier Melinte Marian: e mai complicat. 

Primarul: sesizați autoritățile. 

Domnul consilier Melinte Marian: numai manoperă la o poartă . 

Primarul: păi asta e făcută din material plastic sau la școală.sunt făcute cu o firmă.  

Domnul consilier Melinte Marian: aveți desfășurat cât costă tabla . 

Primarul: aduceți să vedem, cu suduri, vopsea ,tot, săpătură , turnat placă de beton 

și vedeți că tot acolo ajungeți.Scăde-ți TVA –ul, impozitul pe venit, sunteți 

societate comercială și știți despre ce vorbesc și vedem ce rămâne la stația aia, dacă 

e prea mult. 

Domnul consilier Stoica Nelu: luminițile sunt închiriate sau sunt ale primăriei? 

Primarul: sunt ale primăriei, cum să fie închiriate. 

Domnul consilier Stoica Nelu: se practică și genul ăsta și le schimbă în fiecare an. 

Primarul: nu , cele care sunt în sate sunt din cele de anul trecut, cele din fata 

primăriei, cele 10 traversări sunt traversări noi. 

Domnul consilier Melinte Marian: drumul Poienii a ajuns impracticabil. 

Primarul: drumul Poienii, în ședință de Consiliul local din ianuarie o să vă rog să 

aprobați și să fiți de acord cu mine,  să-l transformam din drum comunal  în drum 

județean . Deja am făcut demersurile către consiliul județean avem avizul și de la 

comuna Livezi care este direct interesată și va fi modernizat , în cursul anului 

viitor,  prin asfaltare iarnoi să scăpăm de o cheltuială în plus care nu se justifică. 

Domnul consilier Melinte Marian: până atunci ar trebui o masină de balast. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu era prins prin PNDL? 

Primarul: e pe CNI depus doar partea de Helegiu și pentru că cheltuiala este destul 

de mare și nu putem sta după CNI, Consiliul județean a acceptat propunerea 



noastră și o să-l asfalteze și este o chestie foarte bună drumul nu deservea doar 

comuna noastră. 

Domnul consilier Stoica Nelu: când sunt fenomene neprevăzute cum a fost poleiul 

de acum 2 săptămâni , erau oameni în curbe, în sat oamenii aruncau cu sare pentru 

că aveau interese economice și nu se puteau deplasa. 

Primarul: asta înseamna spirit civic.Avem contract de desăpezire cu o firmă, în 

ajunul crăciunului  au dat cu nisip și sare , firma cu care avem încheiat contract nu 

au avut sărăriță până acum și o mașină mai mică, acum au achiziționat una. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: strada Busuiocilor când putem face ceva?Pe 

data de 22 am cerut 2 rabe de balast, una și a doua neajungând. Vreau să-mi 

explice ce constatare au făcut acolo. 

Primarul:nu înțeleg,  au ajuns mașinile  sau nu acolo? 

Domnul consilier Busuioc Daniel: știați că dânsul a fost acolo? 

Primarul: normal, viceprimarul este gospodarul comunei. 

Viceprimarul: de unde știți când am fost acolo. Drumul arăta mai rău și am 

suplimentat cu încă o mașină, la a doua mașină erau revoltați pe faptul că s-a pus 

sortul undeva unde nu-l folosesc oamenii . 

Domnul consilier Busuioc Daniel: aș vrea o comisie să vină la fața locului să 

vedem cum s-a pus. 

Viceprimarul: s-a pus tot în drum dar ei au spus într-o porțiune de drum avem 3 

locuitori iar mai sus avem 20. Părerea lor. Prin măsura asta dacă am deranjat nu 

mai deranjăm. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: ca să fie funcțional ar fi trebuit să fie 4 mașini. 

Primarul: dar nu a fost vorba de 4 mașini, ați venit la mine. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: știți ce au zis băieții ? 

Viceprimarul: nu are importanță ce au zis băieții . 

Domnul consilier Busuioc Daniel: ce ați discutat cu ei ? 

Primarul: a ajuns balast în jumătate de oră, m-ați sunat căo mașină nu este suficient 

și că mai trebuie și a doua.V-ați intrat în atribuții.Vom mai aduce. 

Domnul consilier Stoica Nelu: dacă a fost excedent părerea mea personală este că 

,nu contest personalul care lucrează pe fonduri europene,  să angajăm pe cineva 

care să se ocupe numai de treaba asta. Sunt bani mulți care ar putea să vină și ar 

putea duce la dezvoltarea comunității. 

Primarul: noi avem personal angajat și specialist , avem compartimentul achiziții, 

nu face doar asta , face orice achiziție o gândim. 

Domnul consilier Stoica Nelu: dar eu vorbesc de fonduri europene . 

Primarul: avem și proiecte, lucrăm la proiecte. 

Domnul consilier Stoica Nelu: în mandatul trecut  când am fost eu consilier nu am 

văzut proiecte de asta zic , nuacuz pe nimeni, vreau să facem . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da, căminul de o 100 de ani. 



Domnul consilier Stoica Nelu: au venit mai mulți bani pe PNDL , pe alte surse, am 

înțeles că e o sursă care ar putea veni pentru dezvoltarea comunei . 

Domnul consilier Busuioc Daniel: cu fântâna de pe ulița Busuiocilor  nu se poate 

face ceva?Are o înălțime foarte mică. 

Primarul: ce să facem? 

Domnul consilier Busuioc Daniel: nu știu, să o îngrădim, să o suspendăm, să facem 

ceva. 

Primarul: eu am o solicitare acolode la familia Popa ,dar fântâna nu estea 

Consiliului local Helegiu, doar că se află în domeniul public. Am o solicitare de la 

o doamnă Popa prin care solicită înfundarea, dar este un coflict acolo între vecini și 

indiferent ce ai face iese rău. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: mulți au spațiul foarte putin. Poate este  o 

soluție să se facă canalizare acolo, sunt proprietari care se ceartă, dar e lipsă de 

spațiu, nu au grădină, nu au nimic. 

Viceprimarul: nu cred că este cineva care nu poate să-și facă o fosă septică cât de 

mică. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: dar nu este spațiu. 

Viceprimarul: să-ți faci una sub clădire, eu nu am curte și am făcut sub clădire. 

Dacă nu vrei să o faci e mai ușor să o dai în drum. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: canalizarea trebuia să existe până în anul 2020. 

Viceprimarul: luați-vă de cei care trebuia să existe.Suțineți canalizarea în drum, e 

mai bine să dai canalizarea în drum . De ce nu le-ați propus să își facă o fosă în 

curte de 2 metri. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: acolo nu este spațiul necesar.Mai civilizat ar fi 

să se facă canalizare. 

Viceprimarul: și până la canalizare , dăm în drum? 

Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Drăghiciu Adrian declara 

inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 29 decembrie 

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