
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 25.02.2021, 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.33 din 19.02.2021. 

Secretarul 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 , doamna Bulăiasa Elena da citire ordinii de zi . 

Proiectul ordinii de zi cuprinde 5 puncte . 

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

27.01.2021; 

2. Proiect de hotarare  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Fncționare al  Consiliului Local Helegiu- Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

3. Proiect de hotarare Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al 

Comunei Helegiu si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral din 

venituri proprii si subventii,la 31.12.2020-Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru aprobarea contribuției  lunare în 

sumă de 3000 lei în vederea acoperirii costurilor de întreținere a domnului Tănasă 

Adrian, persoană  aflată în Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice ”Sfânta 

Paraschiva” din comuna Târgu Trotuș, județul Bacău -Initiator-primar  Enea Nicu 

Ciprian 

5. Diverse 

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 27.01.2021. 

În conformitate cu prevederile art.138 alin. (15) din Ordonanța de urgență 57/2019  

privind Codul Administrativ ” La începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale supune spre aprobare procesul - 

verbal al şedinţei anterioare” care a avut loc în 27.01.2021.  

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 Proiect de hotarare  privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Fncționare al  Consiliului Local Helegiu- Initiator-

primar  Enea Nicu Ciprian. 

Doamna consilier juridic Guramba Carmen prezinta proiectul de hotarare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : care sunt noutățile? 

Doamna consilier juridic Guramba Carmen: reglementarile sunt aceleași, doar sunt 

date procedurile de lucru în anexă și se modifică formula de calcul a indemnizației 

consilierilor. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela :anexele. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: ar fi fost mai greu să 

lucrăm cu el modificat. 

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 

11/25.02.2021  , privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Fncționare al  

Consiliului Local Helegiu  ,aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  nici o abtinere  , nici un 

vot împotriva. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind aprobarea contului 

de executie al bugetului local al Comunei Helegiu si al institutiilor si serviciilor 

publice finantate integral din venituri proprii si subventii,la 31.12.2020-Initiator-

primar  Enea Nicu Ciprian 

Domnul șef contabil Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotărâre. 

Domnul consilier Stoica Nelu: înseamnă că anul 2020 s-a încheiat negative. 

Domnul șef contabil Blăniță Valentin: da, 100 deficit  la secțiunea dezvoltare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela :sigur că va trebui  aprobat acest 

cont de execuție , dar consider că este un buget nerealist, veniturile sunt subestimate 

așa cum ați spus și dumneavoastră ca să iasă procentul la încasări. Mai sunt facturi 

neplătite? 



Primarul: nu. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : aș vrea să știu în mod particular, 

cred că pe dezvoltare la culte , 300 și ceva de mii, la ce s-au referit aceste cheltuieli. 

Domnul șef contabil Blăniță Valentin: nu am avut pe culte dezvoltare . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : ați avut la cămin poate, ați făcut 

plăți. 

Domnul șef contabil Blăniță Valentin:  este vorba de căminul cultural pe fonduri 

europene. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : au fost discuții vis a vis de banii 

care s-au dat la biserici.  

Domnul șef contabil Blăniță Valentin:  este același capitol. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : am întrebat ce reprezintă acele 

cheltuieli  pe dezvoltare, la culte. 

Domnul șef contabil Blăniță Valentin:  sunt cheltuielile la căminul cultural.Ele sunt 

cumulate dar nu la dezvoltare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : au fost discuții referitor la 

susținerea bisericii, s-a spus că s-au dat 200 de milioane, alții au spus că s-au dat 500 

de milioane și credeam că s-au dat atâția bani. Deci este pe cămin. 

Domnul șef contabil Blăniță Valentin:  este vorba de dezvoltare la cămin. 

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 

12/25.02.2021  , privind aprobarea contului de executie al bugetului local al 

Comunei Helegiu si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral din 

venituri proprii si subventii,la 31.12.2020 ,aprobată cu 12 voturi „pentru” ,  2 

abtineri din partea doamnei consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela și a domnului 

consilier Stoica Nelu  , nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru 

aprobarea contribuției  lunare în sumă de 3000 lei în vederea acoperirii costurilor de 

întreținere a domnului Tănasă Adrian, persoană  aflată în Centrul Rezidențial pentru 

persoane vârstnice ”Sfânta Paraschiva” din comuna Târgu Trotuș, județul Bacău -

Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul de 

hotarâre. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela :cred că trebuie să plătim, este 

datoria administrației să găsească soluții , și oricare dintre noi care ar fi reprezentat 

executivul ar fi trebuit să ia această măsurăDin păcate sunt multe cazuri extreme, ar 

trebui să facem un regulament și să stabilim niște criterii după care să ajungem să 



instituționalizăm și să suportăm aceste cheltuieli de la caz la caz. Înțeleg că s-a făcut 

o anchetă socială și el se încadrează, dar sun multe cazuri. În luna ianuarie  am fost 

sunata de cineva de la Iași  pentru 2 copii de la Brătila, până la urmă au fost preluați 

de protecția copilului, dar din nefericire nu datorită implicării autorităților locale.Să 

nu mai ajungem în situația asta să ne vedem la televizor, orice caz socialcare ne sunt 

imputabile , dar în această situație chiar nu avem ce face, v-ar trebui să îl susținem și 

ori de câte ori este nevoie, ar trebui să le tratăm cu maxima atenție. Eu sunt pentru.  

Doamna consilier Stanciu Elena: trebuie să ținem cont de faptul ca acest domn 

Tănase are familie, nu știu dacă pentru fiecare caz ar trebui să alocăm 3000 de lei. 

Primarul: o să gândim un regulament. 

Viceprimarul: ar trebui să mulțumim celor de la Căminul ”Sfânta Paraschiva”,ei sunt 

singurii care au acceptat o persoană sub limita de pensionare, adică sub limita de 65 

de ani.În momentul în care a fost găsit pe stradă avea buletinul expirat, el este fiu al 

comunei noastre, ne-am deplasat la familie , familia spune că si-a luat ce ia apartinut 

de la părinți , a vândut tot și astăzi este fiu al străzii . Când a fost gasit, s-a sunat la 

spital, s-a Doamna consilier Stanciu Elena: trebuie găsită o soluție . 

făcut identificarea persoanei și ne-au adus la cunoștință. Când am fost la fosta casă  

a părinților am văzut că acolo nu se putea locui . Nu puteam să-l lăsăm în stradă și 

cu intervenții l-am dus la Slobozia unde este un cămin doar pentru seara, pentru 

oamenii străzii, și ulterior am reușit să luăm legătura cu cei de la Căminul ”Sfânta 

Paraschiva”. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: băiatul acesta bea?  

Viceprimarul: bea nu bea , asta este treaba lui, problema este că în acel moment nu 

putea să meargă.  

Doamna consilier Coman Elena: în momentul în care acel om o să fie scos afară o să 

ajungă în stradă. 

Domnul consilier Stoica Nelu: cât a contribuit el la primăria Helegiu? 

Doamna consilier Coman Elena: poate că sunt mulți care nu au contribuit.  

Doamna consilier Stanciu Elena: această sumă de 3000 de lei se acordă o dată pe an? 

Viceprimarul: lunar. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: în mod normal suma 

este de 2500 de lei dar se ia o sumă forfetară în funcție de necesități. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : eu cred ca daca este un alcoolic 

este o persoană cu probleme și nu cred că va rezista în acel centru. Este 

instituționalizat și trebuie să respecte niște reguli. 

Primarul: este grav bolnav.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: haide-ti să nu gândim ce va fi 

peste un an de zile, dacă se pune pe picioare putem să îi dăm un ajutor social . 

Primarul: am fost în situația în care nu am avut ce face cu el,  a fost internat în spital, 

știm că poate fi un precedent și se poate ca de maine să vina alte 4-5 cazuri, ideea 



doamnei Bădic a fost ok să avem un Regulament , dar dacă ați fi fost în locul nostru 

ați fi procedat la fel. Nu am avut încotro , poate o să reușim, în funcție de buget, să 

ne facem noi o clădire în care să avem 3-4 dormitoare pentru probleme de genul 

acesta. Nu știu cum putem să-l îngrijim pentru că cazul respectiv este al unui om 

imobilizat la pat, abia suflă. Este un efort destul de mare pentru bugetul nostru, ce s-

ar întâmpla dacă am avea 5-6 cazuri la anul. M-am gândit să reparăm fostul sediu al 

primăriei dar vedem când vom avea buget. Situația nu este roz, am primit niste sume 

și sunt cu 22 de miliarde mai mici decât anul trecut..Este o perioadă grea, pandemie, 

criză economică. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu e momentul dar dacă tot ați 

adus în discuție, vroiam ca fostul sediu al primăriei să devină sediul social. 

Primarul: exact asta vrem. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: un centru construit pe bani 

europeni pentru că vor fi bani pe educație și social. 

Primarul: nu știu dacă vom putea să-l facem pe fonduri europene pentru că nu avem 

nici o măsură care să ne ajute astăzi. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu sunt lansate măsurile dar mă 

gândeam la un parteneriat public privat. 

Primarul: nu aveți dreptate pentru că terenul nu este al primariei Helegiu și știți 

foarte bine asta. Nu putem intabula un teren care nu este al nostru. Soluția este să îl 

reparăm pe bugetul nostru.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: putem să rezolvăm problema 

terenurilor.  

Primarul: cum? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: să-l cumpărăm.Cred că toți 

consilierii ar fi de acord cu asta, să facem o zonă industrială. 

Primarul: am spus-o în planul meu din campania electorală. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și de ce nu putem să o facem? 

Primarul: din discuția mea purtară cu proprietarii nu sunt de acord să vândă.  

Domnul consilier Stoica Nelu: cu proprietarii suntde acord sau nu nu este bătută în 

cuie. Se face de utilitate publică și asta e.  

Primarul: nu vă dați cu părerea, legal spunem. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: discutam exclusiv de ce este sub 

primarie, o parte din teren nu este al primariei. 

Primarul: terenul aparține familiei Chetraru. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: îl putem cumpăra, să facem un 

parteneriat public- privat în care primaria să vină cu imobilul iar școala cu educația 

pentru un  after school, acolo în spate unde a fost sală de sport . 

Primarul: after school putem face la Brătila, aici să avem ceva pentru cazurile 

sociale, trei – patru dormitoare pentru că am avut destule cazuri în care am fost 



anunțați în toiul nopții de soții bătute și alungate și nu am avut unde să le cazăm . 

Vorbeați de cei doi copii de la Brătila unde am fost destul de implicați . Nu sunt doar 

doi luați anul acesta , avem 9 copii dați în plasament și nu este nici o bucurie pentru 

ei.Am avut familia Pricop unde nu am reușit să-i păstrăm pe cei trei copii, două 

familii la Deleni,  cei doi copii ai familiei Ungureanu, Căldăraru.. Nu a fost o 

bucurie când îi iei de lângă tată chiar dacă este un alcoolic.Am avut cazul Pricop și 

dacă nu am fi lucrat la casa în perioada respectivă cei doi copii gemeni erau morți 

astăzi.  

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon :copii de trei luni în 

luna decembrie fără nimic de mâncare iar  cei trei care au rămas au fugit . 

Primarul: fiica cea mare a mers cu ei la spital , a mers cu copii și nu a vrut să se 

întoarcă , a vrut să rămână în centru,era fata cea mare de 14 ani. Am montat mobila 

la părinți acasă și nici nu au scos folia de pe pat, erau veniți după două săptămâni de 

unde au fost cazați în apartamentul protoeriei. Am sperat că dacă le vom face două 

camere , le mobilăm ,în  condiții umane își vor păstra copii dar nu a fost așa.Pe 

partea socială sunt probleme și nu doar la noi. 

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 

13/25.02.2021  ,  pentru aprobarea contribuției  lunare în sumă de 3000 lei în 

vederea acoperirii costurilor de întreținere a domnului Tănasă Adrian, persoană  

aflată în Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice ”Sfânta Paraschiva” din 

comuna Târgu Trotuș, județul Bacău,aprobată cu 13 voturi „pentru” ,  1 abtinere din 

partea domnului consilier Zărnescu Vasile  , nici un vot împotriva. 

 

Diverse 

Domnul consilier Zărnescu Vasile:ulița de la școală de sus de la Centru, care merge 

în pârâu s-a pus umplutură , ar fi pus Bănuț, nu știu , dar oamenii nu mai put coborâ 

și vor să se facă ceva. Acolo este uliță publică. Să luăm pământul care este la școală 

cu buldo și să facem drumul. 

 Primarul: știu despre ce este vorba acolo , drumul a fost dintodeauna așa , e o uliță 

îngustă , s-a pus umplutura de vecinul care a cumpărat casa, o să încercăm. 

Domnul consilier Stoica Nelu: la Deleni  a rămas o instalație de la Crăciun. 

Primarul:  știu. 

Domnul consilier Stoica Nelu: aș vrea să luați în calcul un teren de footbal la Brătila 

unde este parcul . 

Primarul: dacă o să avem bani vom face un teren de sport la Centru de zi. Acolo 

vom lua în calcul niște jucării în primă fază. 

Domnul consilier Stoica Nelu: mi se pare că este mai în centrul satului acolo.  

Primarul: acolo este pantă, nu are nici lățimea nici lungimea necesare.  

Domnul consilier Zărnescu Vasile: acolo să facem căminul. 



Domnul consilier Stoica Nelu:  am o cerere facută de oameni din Drăgugești pentru 

un drum pe strada Ciungi. 

Primarul: o avem la primărie. Avem patru străzi pe care le avem în vedere anul 

acesta: strada Ciung, Costea , Ciortea de Sus și strada Movilă .Prima care va fi 

modernizată va fi strada Movilei din Deleni pentru că acolo avem utilitățile, avem 

proiectul finalizat , inclusiv autorizație de construire. Celălalte vom vedea în funcție 

de ce buget vom avea și ne vom apuca de lucru. Le voi împărți echitabil, helegiul 

nici nu este trecut în discuțiua aceasta, strada Ciortan din Helegiu, strada Busuiocilor 

și celălalte străzi pe care le avem pe CNI sper să intre pe finanțare în cursul acestui 

an și să rezolvăm problema. Cea mai gravă problemă cred că am rezolvat-o astăzi, 

ne-am oprit pe strada Pârâului acolo unde pe 4,5 km se suprapunea cu APE-le , am 

găsit soluție și înțelegere , știți zona respectivă, drumul nostru se suprapune fizic cu 

albia pârâului, am obținut un acord de parteneriat între noi și dânșii, astăzi am fixat 

canalul, urmează să intabulăm și să obținem autorizație de construire poate reușim 

să dăm drumul proiectului respectiv, este cel mai mare proiect al nostru. La fel și cu 

gazul, lucrăm la documentații pentru obținerea avizelor , e mai greu la drumurile 

naționale, am vorbit cu o firmă de consultanță pentru documentație, avem vreo 

10km de drum național, vom face concesiune și să sperăm că vom găsi 

finanțare.Alimentarea cu apă pe Deleni acolo unde ne-am oprit , am discutat cu 

proiectantul, nu ne înțelegem cu proprietarii . 

Viceprimarul: avem o problema cu cumpărarea terenului. E un titlu cu doi succesori 

, amândoi decedați, după unul 4 fii după celălalt 2 fii. Nu se înțeleg. Când 

intenționăm să cumpărăm un teren  ne lovim de această problema, nu ai de la cine să 

cumperi pentru că ei nu se înțeleg și nu vor să vândă.  

Primarul: aceiași situație este și la Brătila unde am identificat 3 izvoare în zona  

Grădinăriei , în spatele familiei Orheanu. Am fost acolo și am identificat , nu sunt 

izvoarele noastre și nu este terenul nostru.ca să putem face o investiție trebuie să 

fimproprietari în primă fază. Nici unul cu care am purtat discuția nu vor să audă 

deoarece aparespectivă ofolosesc la grădinărit. 

Domnu consilier ZărnescuVasile: dacă nu vor mergem și îi dăm înapoi unde au venit 

în islaz. 

Viceprimarul: nu îl poți obliga. 

Primarul: islazul nu este al nostru, este al celor de la APE. Este locul fostului Belci. 

Îl stăpânesc fără documente. 

Doamna consilier Stanciu Elena: am înteles că ar fi fonduri europene pentru legume 

și fructe, pentru solarii? Se aprobă așa ceva la noi , la primărie? 

Primarul: nu știu. Tot ce înseamnă persoane fizice sau private se depune la AFIR sau 

APIA. Trebuie să fii înregistrat cu exploatație agricolă. În 2021 nu este încă nici o 

măsură, nici strategia nu a fost aprobată. Pe solarii probabil cei care au avut în anii 

din urmă. Nu se depun la primărie, li se eliberează o adeverință de rol sau titlu de 



proprietate  , merg la APIA cu cod de exploatare și obții finanțare.Au mai fost pe 

GAL ceva măsuri. A fost domnul președinte la o întălnire, am anunțat dar au venit 

foarte puține persoane interesate de investiții în agricultură.  

Domnul consilier Zărnescu Vasile: oamenii vor să nu fie schimbată destinația 

pășunilor și să angajeze văcar. 

Primarul: noi nu vorbim de concesiune pentru pășunat ci de întreținere a pășunilor 

pe tarlale așa cum sunt fixate. Nu se va schimba nimic față de ce a fost până 

acum.Se va merge așa cum a fost fixat, Bahna pentru vaci, Belcea pentru oi, iar 

pășunatul nu va fi interzis indiferent cine câștigă licitația . Avem deja câteva cereri . 

Va fi articol astfelîncât nu se va sista pășunatul. Concesiunea va fi pentru 

întreținerea pășunilor.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: concesiunea este pentru întreținere 

dar concesionarul trebuie să facă dovada că are animale ca să fie eligibil. 

Primarul: acum este mult mai simplu pentru că am făcut un plan de amenajament 

pastoral pe care îl avem aprobat în care este trecută încărcătura pe fiecare tarla. Cel 

care participă la licitati pentru o tarla, o parcelă face dovada cu codulde exploatație, 

cu animalele înscrise. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: proiectul de alimentare cu gaze, în 

Helegiu, presupune rețea pe ambele părți ale drumului?  

Primarul: da, avem 34 de km de rețea pe ambele sensuri , le-am ridicat topo, 

plecarea va fi de la Helegiu din fața stânii, ceam dezmembrat, pe drumul național 

prin comuna Bârsănești aici va fi un raport de parteneriat, dânșii având dreptul să se 

branșeze o singură dată în conducta principală, va filuată în calcul dimensionarea 

conductei respective așa încât săle faciliteze accesul, deși nu cred că va fi nevoie 

pentru că lucrează și dânșii la un proiect. 

Doamna consilier Coman Elena: când estimați că fa fi finalizat? 

Primarul: cred că va dura 2-3 ani , destul de mult, nu știu. Sunt încurcați și de legea 

nouă, de ordinul din decembrie  prin care sunt obligați să ducă utilitățile acolo unde 

au rețea.Sunt foarte multe cereri și sunt în dificultate, nu reușesc să facă astea. Poate 

va fi o intervenție a Ministerului Mediului care să clarifice această situație.Noi 

suntem într-o fază de început la care lucrăm, obținem avize, mi-aș dori enorm 

.Încercăm tot ce este posibil , am discutat cu o firmă de consultanță care se va ocupa 

de concesionarea către o firmă, sperăm către Delgaz deoarece au și la Livezi și le-ar 

fi ușor, comuna este grea și sunt kilometri mulți, o să dureze 2-3 ani numai execuția.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: până la finanțare, facem proiecte. 

Primarul: da, până la finanțare, câte proiecte ați făcut dumneavoastră, ați avut 

finanțare? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu am avut proiecte mici care au 

putut fi realizate . Aș avea o solicitare, până la ședința viitoare să găsim pe site-ul 

primăriei informații privind certificatele de urbanism, autorizațiile de construire 



,autorizațiile de desființare – demolare pentru că este o informație pe care trebuie să 

o știm. Și Curtea de conturi a prevăzut niște măsuri pentru cănu se face recepția la 

timp, pentru că se dau certificate care nu se mai prelungesc, pentru că nu se mai face 

regularizare la autorizațiile de construcție la finalul lucrării. Este o informație de 

care toată lumea este interesată  ,să fie transparentă. Și aici trebuie făcut un 

regulament , un regulament de urbanism, a fost demult ,nu mai este demult 

actualizat. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon : se lucrează la PUG 

și este aferent PUG-ului regulamentul de urbanism. PUG-ul este încă în vigoare 

pânăîn 2023 . E în vigoare regulamentul. Noi lucrăm la Planul Urbanistic General 

iar Regulamentul este anexă. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: sunt modificări la intravilan? 

Primarul: sigur. Nu le-am fixat încă, suntemla măsurători, vomavea și discuții într-o 

ședință viitoare , să avem o consultare publică pentru asta. Noi am fixat niște zone 

care vor fi transformate în intravilan , zone unde avem solicitări pentru a se construi, 

este vorba de strada Șesului, pe Piatră, la Ciortea de Jos, la Helegiu, în spatele SMA, 

sunt zone care se pretează a fi transformate în intravilan. Partea scrisă este aproape 

gata , facem măsurători. 

Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Bulăiasa Elena declara 

inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 25 februarie  2021 

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