ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 27.01.2021, 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.13 din 22.01.2021.
Secretraul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 14
consilieri locali, a absentat domnul consilier Melinte Marian.
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 14 puncte .
1.Aprobare a procesului- verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Helegiu
din 29.12.2020;
2. Depunerea juramantului de catre Astefanoia Ionut-Florin, consilier validat de
catre Judecatoria Onesti, supleant pe lista PNL;
3. Proiect de hotarare privind modificare HCL nr.39/18.11.2020 privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Helegiu,
județul Bacau- Initiator-primar Enea Nicu Ciprian
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de audiențe pentru membrii
Consiliului local al comunei Helegiu, județul Bacau -Initiator-primar Enea Nicu
Ciprian
5. Proiect de hotarare privinind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile
februarie-aprilie 2021-Initiator-primar Enea Nicu Ciprian
6. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice din
subordinea Consiliului local Helegiu-Initiator-primar Enea Nicu Ciprian
7. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local
Helegiu care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii gimnaziale
Helegiu -Initiator –primar Enea Nicu Ciprian
8. Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza teritorială a comunei Helegiu, pentru anul şcolar
2021-2022 -Initiator –primar Enea Nicu Ciprian

9. Proiect de hotarare privind aprobarea pentru anul 2021 a Planului de acţiuni de
interes local in vederea repartizarii orelor de munca pentru persoanele beneficiare a
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat -Initiator-primar Enea Nicu
Ciprian
10.Proiect de hotarare privind aprobarea Programul de actiuni privind
gospodarirea, intretinerea si curatenia localitatii la nivelul comunei Helegiu Initiator-primar Enea Nicu Ciprian
11. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul
Agricol pentru semestrul II 2020 si stabilirea programului de masuri pentru
eficientizarea acestei activitati -Initiator –primar Enea Nicu Ciprian
12.Proiect de hotarare privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de
dezmembrare a unui imobil, proprietate privată al a comunei Helegiu -Initiatorprimar Enea Nicu Ciprian
13. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai
obiectivului de investitii “Alimentarea cu apa a localitatilor Helegiu, Dragugesti,
Deleni si Bratila,comuna Helegiu, judetul Bacau- Initiator-primar Enea Nicu
Ciprian
14. Diverse
Presedintele de sedinta , domnul Drăghiciu Adrian aduce la cunoștință consilierilor
locali că se retrage de pe ordinea de zi Proiectul de hotarare privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii “Alimentarea cu apa a
localitatilor Helegiu, Dragugesti, Deleni si Bratila,comuna Helegiu, judetul BacauInitiator-primar Enea Nicu Ciprian.
Proiectul ordinii de zi 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 aprobarea procesului- verbal al
sedintei ordinare a Consiliului Local Helegiu din 29.12.2020.
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 29.12.2020.

Se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei anterioare, procesul verbal a
fost aprobat în unanimitate.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Depunerea juramantului de catre
Astefanoia Ionut-Florin, consilier validat de catre Judecatoria Onesti, supleant pe
lista PNL.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon dă citire Sentinţei
civile a Judecătoriei Oneşti nr.73 din data de 14.01.2021, pronunţată în Dosarul
nr.77/270/202, prin care este validat mandatul supleantului , Aștefănoaia Ionuț
Florin - Partidul Național Liberal.
Preşedintele de ședință, domnul consilier Drăghiciu Adrian îl invită pe consilierul
local al cărui madat a fost validat, să depună jurământul, conform art.117 din
O.U.G.nr.57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare:
„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea
ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei
Helegiu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
Domnul consilier Aștefănoaia Ionuț Florin a pus mâna stângă atât pe
Constituţie, cât şi pe Biblie şi a dat citire jurământului de credinţă, după care l-a
semnat , în două exemplare.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind
modificare HCL nr.39/18.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate
ale Consiliului local al comunei Helegiu, județul Bacau- Initiator-primar 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
1/27.01.2021 ,privind modificare HCL nr.39/18.11.2020 privind organizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Helegiu, județul Bacau
,aprobată cu 14 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea
programului de audiențe pentru membrii Consiliului local al comunei Helegiu,
județul Bacau -Initiator-primar Enea Nicu Ciprian.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul
de hotarare.
Domnul consilier Busuioc Daniel: greu de promis, vorbești cu omul dar nu poți săi rezolvi problema.

Primarul: scopul audienței este altul. Dumneavoastră faceți audiența.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: culegeți doleanțele cetățenilor.
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
2/27.01.2021,privind aprobarea programului de audiențe pentru membrii
Consiliului local al comunei Helegiu, județul Bacau ,aprobată cu 14 voturi
„pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Proiect de hotarare privinind alegerea
presedintelui de sedinta pentru lunile februarie-aprilie 2021-Initiator-primar Enea
Nicu Ciprian.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul
de hotarare.
Domnul viceprimar 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 amendamente si discutii se supune aprobarii proiectul de hotarare in
forma prezentata şi se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea nr
3/27.01.2021 privinind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile februarieaprilie 2021 , ,aprobată cu 14 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot
împotriva.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului,
structurilor/ serviciilor publice din subordinea Consiliului local Helegiu-Initiatorprimar Enea Nicu Ciprian.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul
de hotarare.
Doamna consilier Coman Elena: care sunt persoanele care au promovat?
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: doamna Șerban și
doamna Popescu.
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
4/27.01.2021 privinind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul
de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice din subordinea

Consiliului local Helegiu, ,aprobată cu 14 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici
un vot împotriva.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind desemnarea a doi
reprezentanti ai Consiliului Local Helegiu care sa faca parte din Consiliul de
Administratie al Scolii gimnaziale Helegiu -Initiator –primar Enea Nicu Ciprian.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul
de hotarare.
Domnul viceprimar o propune pe doamna Macovei Mihaela iar domnul primar o
propune pe doamna 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 amendamente si discutii se supune aprobarii proiectul de hotarare in
forma prezentata şi se aproba în unanimitate astfel s-a adoptat Hotararea nr
5/27.01.2021 privinind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local
Helegiu care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii gimnaziale
Helegiu, ,aprobată cu 14 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei
şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a
comunei Helegiu, pentru anul şcolar 2021-2022 -Initiator –primar Enea Nicu
Ciprian.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul
de hotarare.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: aș vrea să îl întreb pe domnul
viceprimar dacă votează acest proiect de hotărâre.
Viceprimarul: dacă votez?
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: Dacă votați.
Viceprimarul: cu siguranță o să vedeți.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: sunteți mulțumit de propunerea
făcută? Eu mă gândeam că dacă tot sunțeți din Drăgugești puteam să înfiiințăm
măcar grădinița pe Vale.Nu sunt 12 copii acolo, pe Vale ca să se facă o grupă de
grădiniță?E un efort atat de mare? Reprezentați satul Drăgugești, aveți membri în
familie cadre didactice.Este un efort atât de mare să nu putem facemăcar o
grădiniță? Să nu uităm că în momentul de față, și aici domnul primar vă rog să
transmiteți directorului coordonator, să nu uităm că microbuzul școlar nu ajunge pe
Vale.Să se bugeteze transportul.
Primarul: vă întreb ,când s-a desființat erați primar. De ce ați desființat grădinița pe
Vale?
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: atunci s-a desființat școala.
Primarul: și grădinița.

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ba nu.
Primarul: noi am avut o discuție legat de înființarea grădiniței pe Vale dar acel
local nu corespunde și dumneavoastră știți foarte bine asta, chiar dacă l-am
” cosmetizat”.Nu este apă curentă, nu sunt grupuri sanitare, dacă vom pune toate
astea la punct și vor fi copii o să reînființăm grădinița de acolo , dar asta cu riscul
de a se desființa un post de educator de la școala Drăgugești pentru că acolo sunt
doi educatori astăzi. Cred că după cum merge treaba este posibil ca într-un an doi
să rămână un singur post și atunci nu merită discuția.În anul 2020 s-au născut doar
4 copii în Drăgugești.
Viceprimarul: să știți că s-au făcut solicitări din partea părinților de înființare a
grădiniței, poziția noastră sau personal a mea, mi-aș dori din suflet să fie înființată
grădinița pe Vale, dar trebuie să trecem prin următorii pași.Unu: condițiile acolo
sunt neprielnice.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: pot fi făcute.
Viceprimarul: trebuie să discutăm la nivel de inspectorat dacă vom primi avize, iar
în ceea ce privește, știți bine și dumneavoastră, din partea primăriei trebuie să
asigurăm niște condiții. Una din ele care este importantă și pentru care nu vom
primi avizul de funcționare este alimentarea cu apă, iar alimentarea cu apă pe Vale
astăzi dumneavoastră o știți mai bine.Dacă noi reușim, și sper să reușim în viitorul
apropiat să avem un efectiv ca să putem înființa un post, vă asigur că este sprijinul
atât al meu cât și al domnului primar și al tuturor consilierilor să înființăm acea
clasă. Dar astăzi putem spune doar că vrem și ne dorim . Eu aș fi cel mai mulțumit
ca acei copii să nu facă naveta pentru că eu știu situația lor.Dar să sperăm cu
ajutorul celor implicați și de la inspectorat să găsim o soluție , dar nu putem să
aducem copii de pe Felca să facem efectivul necesar , să luăm copii din centru și să
îi ducem pe Vale.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: eu am o propunere, întâi să rezolvam problema
cușcoala și după aceea să mutăm copii.
Viceprimarul: era vorba dacă noi ne opunem sau nu la deschiderea școlii pe
Vale.Nu ne opunem, noi ne dorim.
Primarul: nu ați înțeles că noi aprobăm astăzi o rețea școlară care funcționează de
cel puțin 4 ani în urmă.Singura modificare a fost făcută acum doi ani când s-a
desființat școala de la Brătila.Grădiniță nu avem înregistrată pe vale de foarte mult
timp, nici nu știu dacă a fost vreodată, a fost școală.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu vă spun, este o problemă
pentru că eu am ieșit pe locul 3 și dumneavoastră ați ieșit pe locul 2 și întâi, eu îmi
fac datoria și vă aduc la cunoștință problemele cetățenilor. Aceasta este , zic eu, o
problemă serioasă. Mai mult decât atât, sunt copii pe Vale 12-15 copii, deci măcar
o grupă. Condițiile materiale pot fi îndeplinite , discutăm de septembrie-octombrie
2021.Dacă există un efort conjugat , putem să facem. Spuneți-mi dumneavoastră

care sunt efectivele? Afectează așa de mult 12 copii pe Vale funcționarea școlii
Drăgugești în Centru.
Viceprimarul: este vorba despre grupa mică și grupa mare.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: s-au punem problema interesului
profesorilor sau interesul copiilor?
Primarul: se pune problema unui post pentru că în viitorul apropiat, maxim 2-3 ani
se va desființaun post de grădiniță de la școala Drăgugești.Dacă ducem acum
pentru 2 ani o educatooare acolo peste 2 ani se va desființa postul respectiv și vom
fi nevoiți să o aducem din nou în centru.
Domnul consilier Aștefănoaia Florin Ionuț: eu aș veni cu o propunere. Eu sunt
crescut de mic acolo, am făcut naveta 2ani la grădiniță pe jos. Problema s-ar
rezolva dacă transporul în comun pentru elevi să deservească și copii de acolo.
Viceprimarul: cel puțin până la Prențu unde este asfaltat.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu până la Prențu, nu acolo e pe
Vale.
Primarul: astăzi avem un singur microbus școlar în dotarea consiliului local care
are în jur de 12 ani, microbus care nu mai corespunde . Avem făcute solicitări în
fiecare an dar n-am primit microbuz școlar, anul trecut când am desființat școala de
la Brătila , în urma înțelegerii cu părinții , am închirirat și avem un microbuz
închiriat , care își desfășoară activitatea în aproape toată comuna , pentru a muta
copii de la o școală la alta. Nu zic că este imposibil , cred că este realizabil să
ajungă pe Vale la un moment dat, dar ne împiedică transportul copiilor de la
Brătila pentru că nu s-ar mai încadra în program, ar trebui să avem clase cu
program decalat. Ca să ajungă un singur microbus în toată zona Helegiu, Brătila de
la Mocani. Avem două microbuze .
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: de ce unul trebuie să ajungă
peste tot?
Primar: nu peste tot.
Viceprimarul: două microbuze asigură prezența.
Primarul: noi mutăm 50 de copii de la Brătila, facem 4 curse dimineața, 4 la
amiază, nu se încadrează în timp, de aia nu reușim să ajungem până pe Vale. Până
la Prențu unde am turnat asfalt . Putem să ajungem , cred, și până pe Vale, nu cred
că ar fi o problemă. Am avut o discuție cu doamna director ,și cred că vom ajunge
până pe Vale. Să se deschidă școala pe 8 februarie și să fie asta problema. Eu am
făcut naveta la școala pe Vale când școala funcționa, 1 an de zile, pe jos, copii erau
frumoși, roși la față.
Domnul consilier Aștefănoaia Florin Ionuț: pentru un om matur e mai ușor, dar
când ai 5 ani e mai greu.
Viceprimarul: proiectul de astăzi spune că nu modificam structura școlară, nu se
modifică față de cea anterioară.

Primarul: puteți să nu aprobați astăzi proiectul respectiv și putem să vorbim la
inspectorat să avem un punct de vedere al lor. Nu vreau să se înțeleagă că actualul
executiv are ceva împotrivă sau desființează vreo școală.Noi vorbim de o rețea
școlară actuală, nu se modifică nimic astăzi, vorbim de aceleași școli, nu vorbim de
posturi.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu se modifică în rău dar poate fi
modificată în bine.
Primar: o să avem un punct de vedere și de la inspectorat pentru că, din câte știu ei
hotărăsc.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: doi ani de zile dacă salvăm niște
copii , poate peste 2 ani de zile nu mai sunt 12 copii pe vale, poate peste 2 ani mai
sunt 3 copii pe Vale și atunci chiar nu se justifică să înființăm o grădiniță, dar dacă
putem găsi o soluție de moment, haideți să încercăm. Măcar purtați discuții să
rezolvăm cu microbuzul și o să vedem ulterior.
Primarul: am purtat discuții cu doamna director coordonator , la propunerea
dânsei, pentru că dânsa face propunerea , nu primarul, pentru școala de pe Vale ,și
eu am promis ca și dumneavoastră, în campanie, că o să deschid școala de pe
Vale,că o să găsesc resurse să deschid grădinița respectivă.Nici eu și nici domnul
Măgdălina nu ne-am pus dea curmezișul , și nici nu am nici un interes , numai să
fie realizabil și să ne fie bine acolo, mai degrabă să îi transportăm , dacă sunt 12-13
copii , să îi transportăm. Nu cred că localul respectiv corespunde , și știți foarte
bine lucrul ăsta. Am schimbat geamurile și ușile, anul trecut, dar nu înseamnă că
arată mai bine.În continuare este o clădire făcută cu tavane din lut,cu dușamea pe
jos și cu sobe stricate. Nu știu dacă poți să mai faci în ea o altă școală, soluția ar fi
să o dărâmăm și să facem alta, și atunci întreb,merită să fac un local pe Vale pentru
o școală și o grădiniță care se poate desființa în 2 ani , eu zic să ne pregătim pentru
că în viitorul apropiat se va mai desființa o școală în comuna noastră , și nu pentru
că vrea primarul Enea, sau viceprimarul Măgdălina, ci pentru că nu sunt efective
de copii , iar astăzi totul se face pe bani.Știți foarte bine costul pe elev asigură
traiul, salariile , condițiile de funcționare a școlii respective , și nu știu dacă este
normal ca o școală , ca 7-8 cadre didactice să funcționeze într-o școală cu 5 -6
copii în clasă. Eu ca părinte n-aș accepta ca și copilul meu să meargă într-o clasă
cu 5 copii, ci mai degrabă într-o clasă cu 15 copii, acolo und ar avea concurență,
lucrurile ar sta cu totul altfel decât într-o clasă cu trei clase simultan , domnul e
învățător, cunoaște lucrurile mai bine. Sunt convins că am dreptate, dar dacă vrem
să ne opunem la orice proiect și să întrebăm tot felul de aberații.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: vrem să le înbunătățim.
Viceprimarul: noi ne facem punte, nu ne opunem.
Primarul: putem opri proiectul de hotarâre, să avem un punct de vedere și din
partea inspectoratului.

Domnul consilier Aștefănoaia Florin Ionuț: cred că cel mai bine ar fi un microbuz .
Primarul: este singura variantă.
Viceprimarul: având în vedere că sunt preșcolari cred că putem decala și ora și să
înceapă la 8 și 30.
Primarul : este singura variantă.
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
6/27.01.2021 privinind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza teritorială a comunei Helegiu, pentru anul şcolar
2021-2022,aprobată cu 14 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind aprobarea pentru
anul 2021 a Planului de acţiuni de interes local in vederea repartizarii orelor de
munca pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat -Initiator-primar Enea Nicu Ciprian.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul
de hotarare.
Domnul consilier Aștefănoaia Florin Ionuț: sunt apte și nu ?
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: sunt bolnave.
Viceprimarul: s-au dacă au copii sub 7 ani nu sunt obligați să presteze serviciul.
Primar: dacă au o adeverință prin care domnul doctor Ivan o elibereaza, dacă nu
sunt apti de muncă atunci ei nu sunt puși la muncă. Cele 27 de personae pe care le
avem astăzi și care ar putea să fie mai puține pentru că nu vreau să încurajez munca
respective. Sunt locuri de muncă .
Viceprimarul : trebuie precizat un beneficiar la legea asta trebuie să presteze în jur
de 11 ore /lună. De asta spun mulți ce fac cei de la ajutorul social, trebuie să
presteze 11/lună.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:nu variază numărul de ore?
Viceprimarul: vorbim de o persoană singură, dar avand familia mai mulți membri
sunt niște reguli pe care trebuie să le stabilești.
Primarul: în funcție de venit.
Viceprimarul: în principiu asta putem lua de bază, apt de muncă 11 ore, dacă nu
este apt nu prestează nici o oră, iar ajutorul pe care îl primește omul respectiv este
de 140 de lei , pentru 11 ore nu știu dacă vine cineva să muncească 140 de lei, dacă
luăm în privat.Spun mulți de ce nu îi folosim , dar ei nu trebuie să vină o lună de
zile , care să aibă 20 de zile lucrătoare și trebuie să vină 8 ore pentru 140 de lei.
Domnu consilier Busuioc Dabiel: măriți-le.
Viceprimar: dar nu noi stabilim .

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: să renunțe. Dacă îți convine
bine, dacă nu , nu mai veni.
Viceprimarul: dar noi nu le putem cere să vină mai mult de 11 ore, asta era
precizarea.Mulți spun ce fac toată luna, dar nu este treaba mea ce fac toată luna,
mie trebuie să îmi vină 11 ore, să muncească în folosul comunității.
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
7/27.01.2021privind aprobarea pentru anul 2021 a Planului de acţiuni de interes
local in vederea repartizarii orelor de munca pentru persoanele beneficiare a Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ,aprobată cu 14 voturi „pentru” , nici
o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind aprobarea
Programul de actiuni privind gospodarirea, intretinerea si curatenia localitatii la
nivelul comunei Helegiu -Initiator-primar 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
8/27.01.2021privind aprobarea Programul de actiuni privind gospodarirea,
intretinerea si curatenia localitatii la nivelul comunei Helegiu ,aprobată cu 14
voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind analiza
stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul II 2020 si
stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati -Initiator –
primar Enea Nicu Ciprian
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul
de hotarare.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu vreau să întreb dacă se va
ajunge la un moment dat la concordanța datelor de la registrul agricol și taxele și
impozitele?Am înțeles că s-au schimbat programele, nu mai știu.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon:deocamdată eu nu
vă pot răspunde la întrebarea asta.

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: pentru că sunt niște
neconcordanțe , și știți foarte bine, între datele înscrise la registrul agricol și datele
de la..
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: probabil se vor
colaționa la un moment dat.
Primarul: s-au reglat într-o mare parte, mai sunt foarte puține problem pentru că sau făcut măsurători, ridicări topo, cadaster pe personae fizice din ce în ce mai
multe.După cum știți registrul agricol este mai mult declarative, și din această
cauză apăreau neconcordanțe pe rolul deschis financiar și pe rolul agricol.Anul
acesta avem și recesământ agricol.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: agricol s-ar putea
să avem anul ăsta, al populației s-a devansat pe anul 2022.
Primarul: lucrăm acum în REN.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: trebuia făcut
recesământul de proba dar din cauza pandemiei s-a decalat.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:ați achiziționat alte programe noi
care să colaționeze informațiile?
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: mai avem un
program, REN-ul în care este introdus nomenclatorul stradal ( la final o să vă aduc
la cunoștință o solicitare a unui cetațean). Ăsta este un nou program , REN-ul ,unde
sunt incluse nomenclatorul stradal și străzile.
Primarul: registrul agricol, fiecare număr de rol , ridicările topo la fiecare uliță în
parte.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: nu știu dacă sunt
colaționate cele două programe.
Primarul: dacă am acesat numărul 32, str. Alexandru cel Bun avem în arhivă datele
din ultimii 2-3 ani băgat în arhivă, legat de achiziții, de contractile de arhivă,utilaj
,absolut toate informațiile. Nu știu dacă am reușit la toate locuințele.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: e actualizat, acum
lucre pe registru de decedați.
Primar: și pe aplicație dacă dați în fața porții locație.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: am văzut că se vorbește de un
proiect integrat , de un sistem integrat, unde de orice informație ai nevoie pentru
bunuri materiale.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: cele două
programe nu sunt colaționate, nu sunt integrate.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: s-a schimbat ceva din programe
și nu știam cum funcționează.

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: deocamdată nu
sunt interconectate, avem un program nou pe REN dar nu știu dacă sunt
interconectate.
Primarul: a lucrat Mariana Cioca foarte mult pe el.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: registrul rol cu
regstrul agricol nu știu daca sunt interconectate.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu, taxele și impozitele.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon:astea sunt.
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
9/27.01.2021privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol
pentru semestrul II 2020 si stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea
acestei activitati,aprobată cu 14 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot
împotriva.
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind însuşirea şi
aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil, proprietate
privată al a comunei Helegiu -Initiator-primar Enea Nicu Ciprian
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul
de hotarare.
Primarul: avem o solicitare din partea unei societăți comerciale care vrea să
construiască pe raza comunei noastre 3- 4 centrale eoliene, una dintre ele va fi pe
terenul UAT-ului, este vorba de Ciortea de Sus unde le vom pune la dispoziție
2500 mp din islaz.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon : pe domeniul
privat sunt două, H1 și H4, una dintre ele se află pe islazul comunal, este
identificată, pentru a putea demara procedura de concesiune trebuie stabilită clar
proprietatea, și atunci trebuie dezmembrată din parcela mare de 20000 de mp ,
2500 mp cât solictă. Pentru parcela cealaltă abia acum se identifică terenul, este
domeniul privat dar nu se află în ordinul prefectului prin care ne-a fost pus la
dispoziție și atunci trebuie însușit de consiliul local ca fiind a domeniul privat,
facută dezmembrarea ulterior și după aceea facem procedura de concesiune.
Primarul: e vorba de o porțiune de islaz care nu a fost prins, 1 hectar jumătate întro zonă , a fost domnul Pătru aco ieri, nu-l avem prins în ordinal prefectului ca și
islaz , dar ne aparține nouă pentru că nu sunt proprietari peste, încercăm să facem
documente pentru că este în interesul cetățenilor.
Domnul consilier Stoica Nelu: nu este intabulat?
Primarul: nu este intabulat, este o suprafață mica ,1,5 sau2 într-o zonă sus.

Domnul consilier Zărnescu Vasile: unde a fost observatorul.
Primarul: exact, aș tine neapărat să avem și cea de a doua central acolo pentru că
din cunoștințele mele , am ave șansa să încasăm 3000-3500 de euro / an pe o
central. Cred că ne-ar ajuta.
Domnul consilier Stoica Nelu: în afară de concesionare trebuie să plătească și
impozit .
Primarul: bineînțeles că o să plătească și impozit, autorizație de construire, au
interes să întrețină drumul, drum care este destul de greu, este cel care merge prin
Munteni, Belcea de sus, sunt 4 pe raza comunei noastre și 11 pe raza comunei Gura
Văii, în satul nou, la Rotunda.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: în afară de adresa asta ,mai aveți
alte informații? De ce am face noi asta? Interesul nostru care este? Ne trezim că
facem caietul de sarcini , procedura de concesiune, îi atribuim și vedem că nu mai
vrea. Care este prețul? De unde se pornește?
Primarul: prețul îl stabilim noi.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: mai mult decât atât, acest gen de
proiect au mai fost avute în discuție la nivelul primăriei Helegiu, dar la un moment
dat se pune problema să ne furnizeze și o parte de energie pentru iluminatul public.
Aveți alte date decât cele din adresă? Ofac, dar pentru ce?
Primarul: avem două variante să luăm 6-7000 de euro/an sau de loc.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dar de unde știți că sunt 6-7000
de euro ?
Primarul: prețul îl stabilim noi pe concesiun. Noi și consiliul local ,la prețul pieței.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: vedem ce va fi la
ceilaalți, la Gura Văii sunt mai avansați decât la noi,înainte de a face solicitare eiau
făcut niște teste să vadă .
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:știu că la un moment dat se dădea
și un procent în sistemul public sau se echivala.
Primarul : cred că este destul de greu, cred că întreaga sursă va merge spre partea
Gura Văii sau spre Borzești pentru că acolo va fi parcul acela imens ,care va avea
2-3 surse, va fi și solar , ca să ajungă cu un cablu de current să ne livreze nouă în
instalația de la Munteni, cred că este destul de greu.Puteți să fiți fără grijă că vom
negocia , nu avem nici un interes personal și se va discuta în ședința de consiliu
local.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: un procent să compenseze , nu
dai efectiv energia pentru că nu poti, o duci în sistem dar 5% din acea energie care
o produci acolo, contravaloarea, puteți să treceți în caietul de sarcini, pe langă
concesiune .
Viceprimarul: asta înseamnă să îi diminuiez valoarea concesiunii , nu o să accepte
omul.

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu asta spun, dacă vrei bine,
dacă nu asta e.
Viceprimarul : ca noi mai găsește.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dumneavoastră susțineți
interesul unei firme private, sau interesul comunei?
Viceprimarul: noi susținem interesul comunității, ne dorim și la noi în comună să
vină ceva . Aceste eoliene nu vor polua.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ăsta este sistemul , să ceri mai
mult ca să obții mai puțin.
Viceprimarul: asta este cu totul altceva.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: am văzut în raportul de
specialitate al compartimentului agricol că pentru asta este nevoie de un aviz de la
Ministerul Agriculturii.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: nu noi obținem
avizele astea.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: pentru ca pășunea să o scoatem
din circuitul civil.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: dar nu o scoatem
din circuitul civil, este excepție. El rămâne în continuare în amenajamentul pastoral
, acest teren nu este scos din amenajamentul pastoral dar se încadrează la categorii
de investiții exceptate de pajiști.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: cu acordul ministerului.
Primarul: acordul respectiv îl va solicita și îl va obține firma respectivă pentru că
bănuiesc că e o documentație de avizare solicitată prin certificatul de urbanism în
vederea obținerii autorizației de construire. Noi doar îi punem la dispoziție un teren
și atât, fără nimic utilități, în baza concesiunii făcute de noi și a înțelegerii făcute
cu consiliul local , se va discuta în consiliul local deoarece trebuiesc hotărâri
pentru fiecare în parte, o să primească autorizație de construire pentru centrala
respectivă.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu nu cred că acolo unde va face
parc eolian mai pot paște animalele.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: sunt lucrări
exceptate și aprobate de Ordonanța 34 privind pășunatul.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu vreau să lămuresc niște
lucruri . Se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul civil agricol al
pajiștelor din extravilanul localităților. Prin excepție de la alin.2 scoaterea
definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiștilor situate în extravilan se
poate face cu avizul Ministerului Agriculturii, pentru înființarea de noi capacități
de producție regenerabilă, în condițiile legii, care să nu afecteze exploatarea
pajiștilor. Deci este nevoie de acest aviz.

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon:sigur, se va lua prin
certificatul de urbanism.Ei nu pot demara această lucrare câtă vreme nu are
concesiunea.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nici nu discutăm asta, discutăm
dezmembrarea.
Viceprimarul: exact, să identificăm locul respectiv.
Primarul: noi vorbim dacă suntem sau nu de acord să dăm 2500 mp din islaz din
Belecea, pe care până anul trecut am avut un crescător de animale din zonă, o să
fie posibil ca din februarie sau martie alt crescător din zonă să vină, când vom
scoate la licitație pășunile, dacă sunteți de acord cu concesionarea suprafetei de
2500 mp din islazul nostru în vederea construirii unei centrale eoliene. Nu știu
dacă o construiesc, poate nici nu o construiesc, poate nu o să îndeplinească toate
condițiile, poate se vor răzgândi, nu știu ce se va întâmpla, astăzi dacă suntem de
acord sau nu să dăm 2500 mp din islazul nostru, din vârful dealului .
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon:intenția este clară,
pentru că documentația este plătită de ei. Au interes.
Primarul: au mai fost frații Ilie dar atunci când au făcut măsurătorile au spus că
terenul nostrum nu se pretează investițiilor lor, curenții de aer .Poate între timp sau mai schimbat curenții , nu știu ce să vă spun.Știu că Domnul Drăgoi ,care se
ocupă de o parte , și cu care am avut mai multe discuții în luna decembrie și în luna
ianuarie, e cel care se ocupă de o parte din acest proiect , e un proiect mai mare cu
mai mulți oameni de afaceri implicați , e vorba de mai multe surse de energie
verde, cu eoliene, cu panouri fotovoltaice, pe zona unde a fost Termo înainte.
Viceprimarul: trendul este să mergem spre energia verde, să suținem. Vroiam să vă
precizez că dacă noi ne opunem sau îngreunăm procedura față de demersul ăsta ,
dumnealor au și oportunitatea să își aleagă un teren care este proprietate privată
,deja au făcut-o , și atunci nu mai avem bani la consiliul local Helegiu, se duc la
Popescu Vasile.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: câți bani vin?
Primarul: în jur de 7000 de euro/an.
Viceprimarul: o să discutăm , dar cu siguranță nu vin mai puțin la UAT Helegiu
decât la Popescu Vasile. Sunt 4 solicitări pentru comuna Helegiu,2 posibil să fie
amplasate pe terenul UAT Helegiu, 2 pe proprietate privată unde nu avem treabă
noi.
Primarul: am înțeles că este destul de înaintată discuția cu persoanele private,
bănuiesc că fiecare din dumneavoastră ați vrea să luați 2000 de euro/an .
Domnul consilier Stoica Nelu: ideea este în felul următor, ei când au solicitat la
primărie terenul au mers pe niște măsurători , intensitatea vântului nu este la
popescu cum este aici. Primarul: ei știu exact unde vor fi amplasate pentru că acolo
sunt curenți. La discuția cu domnul Drăgan a venit cu un plan de amplasament și a

spus clar că în punctele astea se pretează să construiesc 4 centrale . Hai să vedem
cine sunt prprietarii : peunul e primăria, pe cel de al doilea s-ar putea să fim tot noi
pentru că am găsit terenul respectiv și am putea să îl intabulăm, iar pe celalte două
sunt pe două trupuri pe terenuri private , unul știu al cui este altul nu.
Viceprimarul: toate patru amplasamentele vor fi în satul Brătila.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: caietul de sarcini va fi aprobat în
ședința consiliului local. Nu cred că este cineva împotrivă, doar abordarea
domnului viceprimar mi s-a părut puțin nepotrivită , că dacă nu vreți așa se duc în
altă parte.
Viceprimarul: eu am zis să avem grijă să nu-i infuențăm să ne părăsească.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ba da, să luăm decizia cea mai
bună.Ei și-au făcut niște studii dacă au fost de acord să plătească o documentație
de dezmembrare în numele UAT –ului, au știut de ce au făcut-o, au făcut niște
studii înainte, nu că dacă nu vreți se duc în altă parte
Viceprimarul: nu, noi ne arătăm deocamdată disponibili, nu s-au făcut deocamdată
nici o negociere, aveți toată nădejdea că noi nu vom accepta să luăm un preț mai
mic decât ceidin privat sau de la alte UAT-uri.
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
10/27.01.2021privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de
dezmembrare a unui imobil, proprietate privată al a comunei Helegiu,aprobată cu
14 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Diverse
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: vreau să vă prezint
o petiție , am primit de la domnul Moșu Ion, în luna noiembrie, o petiție prin care
solicita ca acolo unde locuiește dânsul să se schimbe denumirea străzii.
Primarul: strada să rămână în continuare strada Pârâului , dar unde stă dânsul cu
vecinul său să facem o Aleee cu numele Folea.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: i s-a răspuns că
este atributul consiliului local și că a fost aprobat nomenclatorul stradal în 2018, ba
mai mult, avem un proiect pe CNI , este intabulată strad Pârâului, avemREN, s-au
emis acte de identitate , s-au dus la evidența populației, că nu poate fi schimbată
această denumire. Vreau să spun că suntem în instanță, domnul primar vrea să vă
consilieze dacă doriți să schimbați denumirea acelei alei?
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: pentru mine, pentru că sunt
născută acolo familia profesorilor și învățătorilor Folea reprezintă un reper. Din

punctul ăsta de vedere este mai mult un argument emoțional, juridic, nu știu, dar
dacă suntem în instanță.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: topografia locului
nu permite, drumul face doar o buclă, eu am fost personal acolo ca să pot să îi
răspund la petiție, face o buclă, nu e o alee acolo.
Primar: în mijlocul străzii două numere de casa să fie trecută altă stradă.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: sunt ridicări topo.
Primar: am avut o discuție cu domnul Moșu atunci când am fost la dânsul, pentru
că este în conflict cu toți vecinii, putem lua în calcul să modificăm strada
respectivă ,din strada Pârâului în strada Învățător Folea, dar nu o putem face astăzi
pentru că avem un proiect depus pe CNI, zona respectivă este ridicată ca și Pârâul
Brătila, sunt 30-40 de gospodării care au toți domiciliul pe strada Pârâului, după ce
terminăm acel proiect nu avem nici o problemă să modificăm denumirea străzii.
Atunci când am făcut nomenclatorul stradal , acum 2 ani de zile, acolo unde am
schimbat denumirea din evidențele noastre, am dat niște denumiri , de ex. Strada
Iuga Voievod, a fost nevoie ca să fie avizat nomenclatorul stradal să facem o
descriere , nu succintă, pentru fiecare denumire în parte. Am încercat să mai
schimbăm și alte denumiri dar nu au fost solicitări în sensul ăsta.
Doamna consilier Coman Elena: strada Bărcăceanu ce descriere ați făcut?
Primar: strada Bărcăceanu așa am avut-o prinsă în evidențele noastre. Din câte știu
a fost primul locatar în zona respective. Nu a fost Coman și nici altcineva, a fost
Bărcăceanu. Nu mă deranjează cu nimic, dacă pe dumneavoastră vă deranjează o
putem modifica și pe aceea.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: o consultare publică . O să o
facem ulterior , dar întrebați cei care stau acolo.
Primarul: problema este că este un procedeu anevoios, nu mi se pare normal să
modificăm denumirile după cum considerăm noi, îi punem în situații nepravăzute
și pe care nu și le doresc ca cei care au buletine pe strada Bărcăceanu , 30 de inși,
să se ducă să-și modifice actele. Credețimă că nu a fost nici o discuție legat de
păstrat numele fostului socru a domnului Drug .
Doamna consilier Coman Elena: dacă întrebați vecinii , cei de pe strada
Bărcăceanu nici unul nu este de accord.
Primarul: dumneavoastră sunteți consilier local, și atunci erați consilier local ,
puteați veni înainte de a se aproba nomenclatorul stradal cu o altă denumire, nu mă
deranja deloc. În evidențele noastre era trecută, și doamna Mihaela știe asta, era
trecută Ulița Bărcăceanu, Ulița Cafa , Ulița Șesului, Costea. Putea să se
denumească aclo Momanu din punctual meu de vedere , pentru că aveam ce scrie
despre fostul ministru Momanu, spre exemplu. Nu am primit nici o solicitare în
sensul acesta și poate ar fi fost binevenită atunci, cum la Helegiu avem strada Preot

Constantin Badiu sau la Drăgugești stradaÎnvățător Donțu Ioan.Am găsit niște
descrieri despre fiecare în parte și le-am transmis.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: cred că i se poate răspunde că în
momentul de față face obiectul unei investiții .
Primarul: noi i-am răspuns, dar noi așteptăm .
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: poate fi modificată după ce se
fac investițiile.Consiliul local a fost de acord cu schimbarea și .
Primarul: noi am făcut deja răspunsul către judecătorie de alaltăieri, suntem dați în
judecată .Eu cred că domnul inginer Folea nici nu știe despre solicitarea dânsului,
părerea mea.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: e vorba de părinții domnului
inginer Folea.
Primarul: zic de reprezentantul familiei de astăzi, pentru că singurul este inginerul
Folea, nu cred că știe de solicitarea domnului Moșu, nu vrea decât două numere,
fără Avram.
Viceprimar: am o propunere față de acest subiect , și în Drăgugești sunt oameni
care sunt nemulțumiți , parțial, față de denumirea străzii. Vreodată când o să facem
o modificare, am cerut informații pentru procedură, și dacă modificăm o stradă sau
șapte tot pe acolo suntem cu cheltuiala, vă propun să luăm temă până la sfârșitul
anului 2021 să adunăm informații de propunere. Am vrea ca în Brătila să
schimbăm denumirea următoare , și analizăm posibilitatea , poate în 2022 , când
putem, să facem o schimbare să mulțumim în proporție mai mare decât cea de
astăzi. Analizăm să fie mai mulți decât astăzi.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: niciodată nu o să fie toată lumea
mulțumită.
Primarul: mare parte din străzile pe care le avem astăzi sunt parte a unor proiecte și
nu putem să le modificăm.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: am o rugăminte , podețul de la Stanciu , acolo a
mai fost accident cu mașina primăriei. Să facem șanțul ăla cu biscuți să se mai
lărgească drumul.
Primarul: da.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: a doua problemă este cu copacii în drum ,
trebuie neapărat curățați. Cel mai nasol este lângă școală, la Cucer, la Cenac.
Primarul: îmi notez și o să trimitem pe cineva, colegii de la poliția locală.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: dorește lumea, mai ales de la Mocani, să facem
ceva cu apa, se poate face un bazin la Fântânele, sunt numai izvoare.
Primarul: ați văzut căavem un proiect pe care l-am retras de pe ordinea de zi ,
pentru că trebuie să mai lucrăm pe indicatorii tehnico- economici, trebuie făcut un
proiect în Helegiu și Brătila. De asemenea în ultimile două săptămâni am fost
aproape zilnic în Deleni împreună cu domnul viceprimar și cu colegii mei să

identificăm un teren pentru a face, prprietari care să aibă documente, să facem o
captare de apă care să deservească doar satul Deleni, să vedem dacă ne permitem,
cantitatea de apă de la Coasta Văcarului ,poate putem face niște foraje, sunt în
discuție cu o firmă de proiectare , și vrem să reactivăm și acel proiect de alimentare
cu apă în satele Helegiu și Brătila.În funcție de finanțări și de surse de apă. Acolo
la Fântânele nu este așa simplu, partea până la Răzești s-ar putea. La Fântânele este
destul de dificil și nu cred că se va realiza ,merită încercat , vedem soluția care e.
Cred că 70% din populația de la Mocani au apă prin cădere din sursă proprie, dacă
noi astăzi am pune sechestru pe izvorul de la Fântânele, care nu este terenul nostru,
cred că ar fi o problemă gravă, s-ar răscula, nu le-ar conveni să o contorizez și să
iau apa. E discutabil. Nu avem teren acolo, trebuie să cumpărăm teren acolo, nu
știu dacă cineva vrea să ne vândă, dar aici în Ciortea de Jos este realizabil , cu
sursă de apă de aici de jos, de la fosta grădinărie, pe partea aceasta până la Răzești
cred că ar fi o soluție. Pentru partea aceea de Răzești și de Mocani nu știu dacă
merită să ne băgăm. Este o problemă cu apa nu doar la Helegiu și Brătila , astăzi, a
fost un an secetos , dar au fost mulți ani când apa a fost pe degeaba, prin cădere
liberă.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: cei care au băgat apă acum în loc să mai
închidă robinetul îi dau drumul mai tare.
Primarul: am fost zilele astea la Tofleandra unde avem izvorul principal pentru
cele două sate, cunosc bine izvorul, de la 4 litri cât am avut în SF acum nu avem
decât 1 litru, și o pot dovedi, nu este spart nu este colmatat. Nu mai este apă de
suprafață de loc, nici la fantâni nu mai este. Apa este prioritară pentru mine, să o
rezolvăm în toată comuna dar mai ales la Deleni și Drăgugești, au nevoie de apă și
le înțeleg frustrarea. Îmi este și rușine să opresc în Drăgugești sau Deleni unde toți
mă întreabă de apă. Apa este foarte puțină, ieri nu am putut să îi dau drumul deloc,
de duminică până marți abia am reușit să adunăm 30 mc de apă, asta este
capacitatea izvorului astăzi, este foarte puțin, rezervorul de la Deleni are 200 mc ,
vara îl umpleam și îi dădeam drumul, și ajungea doar pentru 2-3 ore.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: ce facem cu islazul, îl ocupă cei cu pădurile.
Primarul: noi avem islazurile intabulate. Am avut o discuție cu șeful de ocol pe
care putem să-l invităm la o ședință de consiliu dacă credeți că ajură, lucrarea pe
drumul forestier care le aparține , unde a făcut șanțul să împiedice furtul de lemne.
Pădurea de acolo este distrusă , pădurarul trebuie să supravegheze zona respectivă,
trebuie să respecte islazul care este intabulat din 2016 , vor fi scoase la licitație
pentru crescătorii de animale , vor fi clauze în contract ca și acum 10 ani, nu se
schimbă destinația, dacă este islaz deoi pasc oi dacă este islaz de vaci pasc vaci,
vor avea prioritate cei care au animale.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: fiecare om are animale , o vacă trebuie să aibă
prioritate.

Primarul: să vină să licteze pentru că se scoate la concesiune prin licitație. Vom
scoate pe trupuri, nu poate să vină o persoană cuun singur animal să concesioneze.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: se înscriu în asociație.
Doamna consilier Coman Elena : podul de la Ciortea ,nu se poate face pe o parte o
alee , o punte ? E atât de periculos să treci podul acela și să treacă mașinile mari.
Vorbesc de copii care merg la magazin, merg în stație .
Primarul : dacă facem o punte fără să cerem avizul celor de la drumurile naționale
și dacă ne amendează să o dărâmăm , vedem și în funcție de bugetul de la
începutul anului.
Domnul consilier Stoica Nelu: în legătură cu apa , am înțeles ar fi în zona
Helegiului ,la Popescu, am înțeles că se poate fora și este o pungă de apă.
Primarul: nu știu cu cine ați vorbit dumneavoastră dar eu vă spun că nu este.
Domnul consilier Stoica Nelu:la Bârsănești am înțeles că vor să se lege de la
Târgu Ocna, să o aducă la ei, am înțeles că au renunțat la proiectul lor pe Tazlău,
poate în colaborare cu ei putem.
Primarul: este singura șansă să avem apă , să fim racordați , dar lucrul ăsta nu se va
întâmpla nici măcar la Bârsănești. Bârsăneștiul este o comună membru
CRAB,începând de anul acesta bănuți pe fonduri europene pentru membri CRAB,
noi nu suntem membri , dar surs este aceieași cu pompe din Tazlău și duse .Au
primit finanțare pe studiile alea, dar dacă s-ar face asta ar fi șansa să avem apă
peste tot. La Popescu nu cred că există apă acolo , dacă mergeți pe albia Tazlăului
o să vedeți că mai jos este numai sâgă in care nu este pânză de apă.
Domnul consilier Stoica Nelu: am văzut fântâni săpate în sâgă care au apă, la
Duhan aș solicita niște coșuri de gunoi .
Domnul consilier Oprea Sorin: am avut coșuri puse și cu lacat și l-au furat.
Domnul consilier Stoica Nelu: este foarte multă mizerie acolo.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: să punem o plăcuță cu loc
supravegheat video .
Viceprimar : aceiași problemă cu gunoiul aruncat o avem și la prima parcare , să
opriți să vă uitați în râpă.E o problemă generală cu gunoiul , dar sperăm că în
bugetul ce îl vom discuta vom reuși să achiziționăm niște containere pe care să le
amplasăm zonal și să îi determinăm pe cetățenii comunei noastre să nu mai arunce
haotic, să arunce în acele tomberoane să ne ajute la colectare.
Domnul consilier Oprea Sorin: să vedem ce facem cu țeava la alee altfel se va
surpa și aleea, să o scoatem și să se ducă apa pe șanț.
Domnul consilier Stoica Nelu: în următoarea perioadă o se construiască bugetul , la
planul de investiții am niște solicitări, unde s-a turnat asfaltul să se facă legătura,
vreo 50 de metri , până la pod și de la pod până în strada principală.

Primarul: da . Eu aș vrea acolo un proiect pe strad Ciungilor. Pentru mine prioritar
în bugetul următor este rezolvarea problemei cu apa la Deleni , Drăgugești și
începutul la Brătila și Helegiu prin PNDL.
Viceprimarul: ce încercasem să vă spun , rugămintea mea ar fi să identificați surse
noi de apă , pentru că am purtat discuții cu cetățeni din Brătila și unii din ei sunt
astăzi beneficiari ai rețelei de aducțiune proprii de apă. Oamenii au un bazin și au
sursă de apă, mai mult sau mai puțin deoarece a scăzut pânza freatică.Ca noi să
începem să facem un proiect să avem la bază sursa de alimentare, dacă le vom zice
că până astăziați avut sursa voastră de alimentare și o tăiem și punem apometru la
poartă, oamenii nu o să-l accepte. Nu putem să ne apucăm de o rețea de alimentare
cu apă până nu identificăm sursa.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: la Crețu , vine de la șosea, se duce la el sus , și
apoi coboară. El are robinet acolo, când vrea el dă drumul.
Primarul: nu ne putem implica deloc deoarece sunt rețele proprii, pe cheltuiala lor.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: este bine că s-a retras în
momentul de față acest proiect de hotărâre care nu mai este viabil din punctul meu
de vedere. Sunt 15 ani de când a început, situațiile , datele s-au modificat, foarte
mulți specialiști și-au dat cu părerea că proiectul nu a fost bun. Proiectul cât a fost
apă a fost bun când nu a mai fost apă nu a mai fost bun, ideea este că nu mai este
viabilă. Cred că soluția ar fi identificarea mai multor puțuri , la nivel de municipiul
Bacău propuneau să facă vreo 80 și ceva de puțuri. Nu una, două, cinci, dacă s-ar
identifica cred că de aici ar trebui pornit. O expertizare să vedem în momentul de
față ce funcționează și ce nu funcționează, o altă proiectare pentru că datele sunt
diferite. Proiectul inițial care a intrat pe finanțare în 2007 , era început în 2004 ,
presupunea codensarea sistemului de la Helegiu cu Brătila, ceea ce nu mai este
viabil în momentul de față. Clar trebuie o altă proiectare, în condițiile date, cu alte
surse de alimentare cu apă . Vă propun domnule primar să aveți o discuție cu
reprezentanții de la RAJA , are un proiect foarte mare pe Onești și este foarte
încântat de noi asociați.În momentul de față nu o să poată face investiții dar dacă
face la Onești și ajunge până la Belci , cred că ulterior , în etapa următoare poate ne
putem și noi încadra pentru că trebuie să gândim pe termen lung.De la Slobozia să
facem trecerea la Brătila. Nu cred că mai merge Brătila cu Helegiu sau cu Deleniul
și cu Drăgugeștiul.
Primarul: nici nu este luat în calcul, noi ne legăm de denumirea proiectului pentru a
obține finanțare pe PNDL I. Legat de proiectare se va face o altă proiectare pentru
sursele de apă. Eu la la discuțiile avute cu proiectantul, singura sursă de apă pe care
o putem folosi la Brătila ar fi la Orheanu, unde este apă, dacă mergem pe foraje ,
7-8 foraje, asta vrem să facem și la Deleni acum la nivel de Tazlău. Vom face
fântâni la baza iazului , cele doua izvoare nu au debit încât să ajungă pentru deleni
dar vrem să facem foraj la nivel de Tazlău, în albia Tazlăului și de la 1,5 până in

fundul Tazlăului este sâgă.Vom face niște fântâni la baza și acolo să găsim aoă în
7-8 puțuri , am identificat astăzi și un teren , și toți oamenii de acolo au fost de
acord să vină în sprijinul nostru .O să avem capacitatea să achiziționăm terenul
prin hotărâre de consiliu local, am identificat unul, terenuri ar mai fi dar sunt
probleme cu actele de proprietate , nu au pe nuele lor, am avut o discuție cu un
domn , Pîrjol, s-ar preta terenul , ar 25 de metri lățime, coboară până jos în zona
fostului iaz, e un pic de apă, cred că singura pentru deleni, dacă nici de acolo nu
reușim să scoatem apă . Am forat 115 metri și nu am dat de apă, va fi destul de
greu, apa trebuie pompată până la rezervorul de sus, tot asfaltul trebuie trecut, acest
lucru este prioritar pentru mine și ca asta vreau să încep mandatul acesta, să încerc
să dau de apă.
Domnul consilier Stoica Nelu: nu ar trebui făcute niște studii?
Primarul: bineînțeles, noi suntem la discuții , sunt specialiști, proiectantului trebuie
să-i spunem noi unde să foreze.
Viceprimarul: bineînțeles că se vor face niște studii geo .
Primar: harta spune clar , nu există apă de supteran , doar apă de suprafață, acele
pungi care atunci când este secetă, scad foarte mult iar apa este de foarte proastă
calitate, dovadă că avem două stații de tratare a apei și atunci când plouă se
infiltrează și nu reușim să o facem la rețeta cea mai pură.
Domnul consilier ZărnescuVasile: nu se poate face un bazin sus.
Primar: nu putem să o băgăm în aceiași rețea.Am luat un calcul și un bazin acolo,
și un bazin în centru, vreau să mă folosesc de proiectul vechi care din punctul meu
de vedere este un proiect foarte bun din punct de vedere al infrastructurii, nu am
avut probleme ca în alte comune găuri, spărturi.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu asta spuneați în campanie .
Primarul: în campanie spuneam toți multe lucruri.
Viceprimarul: înainte să ne apucăm de foraj vom face studii geo pentru că avem
experimentul de la Sănduleni , ei au făcut forărila nivelul Tazlăului și..
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu este problema noastră a
consiliului local, dumneavoastră sunteți executivul și ne prezentați soluțiile.
Viceprimarul: sunt forări făcute lângă Tazlău unde aici găsim apă și la 10 metri pe
același alienament paralel cu Tazlăul nu s-a găsit apă.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: am înțeles.Să-i spuneți asta
proiectantului pentru că el trebuie să vină cu soluția. Să nu ne mai dăm noi
specialiști pentru că nimeni dintre noi nu are calificare profesională a unui inginer
în rețele edilitare.Până acum am foți toți specialiști, noi nu putem decât să le
propunem variantele care le avem la dispoziție.
Viceprimarul: exact asta am făcut.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: cu apa am făcu propunere că
proiectul trebuie să fie upgradat și să corespundă anului 2021 , vis a vis de buget

am dori să ne transmiteți din timp proiectul de buget pentru ca noi să putem face
amendamente pentru că banii tot ăia vor fi ,dar poate vom avea alte propuneri , nu
am așteptări excepționale de la acest an , dar poate niște proiecte mici ar fi bine să
le aveți în vedere ,biscuți sau sursă de parcare în fața bisericii de la Brătila .
Primarul: este deja luată în calcul .
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: sunt anumite racorduri cu
drumul comunal care aduce toate aluviunile de pe deal. Chiar dacă în anumite
zone, cum este la Deleni, sunt 7-8 metri de laracordul unde este asfaltat, la Brătila,
cel puțin Crețeștiul , acolo tot timpul când plouă nu mai poți circula.
Primarul: Crețeștiul l-am luat în calcul să-l betonăm este zona cea mai grea din
Brătila, și abruptă și îngustă.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: aduce foarte multe aluviuni și
strică asfaltul și este în centru, chiar și în față la biserica de la Brătila.
Primarul: discuția asta o avem după ce ne punem bănuți să rezolvăm problema cu
apa.Pentru mine este prioritar și aș vrea ca lucrarea de la Deleni să o facem pe
buget propriu pentru că nu ne permitem să mai căutăm și să așteptăm surse de
finanțare europene sau PNDL pentru că știți și dumneavoastră că durează mult, în
anul2021 nu avem bani de la Uniunea Europeană, ar trebui să mai stăm 2-3 ani
până când avem sursă de finanțare . Avem în excedent 13 miliarde plus bugetul de
anul ăsta , să găsim o soluție să ne încadrăm și să ne rămână și bănuți pentru
funcționare , clar voi face investiții în comună, ca și până acum, în mod egal.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: vă propun ,eu propun
dumneavoastră dispuneți, să prognozați un buget cu un deficit bugetar mai mic
pentru că au fost ani când excedentul financiar a fostretras de către guvern și au
rămas toți banii la dispoziția Guvernului României și nu la dispoziția UAT-ului.
Primarul: să îi cheltuim sau să nu îi cheltuim?
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: un deficit financiar mic între
venituri și cheltuieli. Când îl prognozați să nu fie fantasmagoric, vreau să fac aia
dar de fapt să nu avem credite .
Primarul: știți foarte bine că nu am făcut nici înainte și nu vom face nici acum .
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu v-am spus părerea mea vis a
vis de cum s-a terminat , v-am spus părerea mea , avem norocul că nu s-au retras,
eu sincer aveam emoții dată fiind criza economică ,excedentul financiar au fost ani
în care a fost retras de către guvern și a fost la dispoziția guvernului.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: 5-6 miliarde în
2010 cred.
Domnul consilier Busuioc Daniel: pentru curba de la Caliova să faceți o sesizare la
poliție pentru curbă periculoasă sau reduceți viteza .
Primarul: o să se ocupe domnul viceprimar.

Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Drăghiciu Adrian declara
inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 27 ianuarie 2021
,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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