
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 22.04.2021, 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.84 din 16.04.2021. 

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 11 puncte . 

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

Helegiu din 12.04.2021 

2. Proiect de hotarâre privind concesionarea  prin licitatie publica deschisa a unei 

suprafete de 2518 mp. teren aflat in proprietatea privata a comunei Helegiu 

identificat prin T nr. 83, P nr. 2776,CF nr. 61553-  Initiator-primar  Enea Nicu 

Ciprian 

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei 

Helegiu  în domeniul privat al comunei Helegiu a terenului în suprafață de 2043 

mp, situat în localitatea Brătila, str. Ceir-Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

4. Proiect de hotarâre privind insusirea si aprobarea documentaţiei de dezmembrare  

in doua loturi a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Helegiu, 

înscris în cartea funciară nr. 61134 –Helegiu-Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian  

5. Proiect de hotarâre privind insusirea si aprobarea documentaţiei de dezmembrare  

in doua loturi a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Helegiu, 

înscris în cartea funciară nr. 61147- Helegiu - Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

6. Proiect de hotarâre privind insusirea si aprobarea documentaţiei de dezmembrare  

in doua loturi a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Helegiu, 

înscris în cartea funciară nr. 61140- Helegiu - Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

7. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 

anul 2021-Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

8. Proiect de hotarâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul 

„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”- Initiator-

primar  Enea Nicu Ciprian 



9.  Proiect de hotarâre privind alegerea presedintelui de sedinta -Initiator-primar  

Enea Nicu Ciprian 

10 .  Raportul primarului  privind starea economică, socială si de mediu a comunei 

Helegiu pe anul 2020. 

11 .Diverse 

Președintele de ședință aduce la cunoștință consilierilor că se suplimentează 

ordinea de zi prin dispoziția primarului nr.85 din 20.04.2020 cu două proiecte de 

hotărâre : 

1. Proiect de hotarâre privind  aprobarea  indicatorilor tehnico – economici 

rezultati din studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii ‘’Infiintare sistem de 

distributie gaze naturale  in satele Helegiu, Bratila, Deleni si Dragugesti  

apartinatoare comunei Helegiu, jud. Bacau’’-Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

2. Proiect de hotarâre privind  aprobarea si  indicatorilor tehnico – economici 

rezultati din studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii Reabilitarea si 

modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamitati in comuna Helegiu, 

judetul Bacau-Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: de ce nu a fost introdus pe 

ordinea de zi proiectul pe care l-am inițiat împreună cu alți consilieri? 

Primarul: proiectul dumneavoastră a venit relativ târziu,  va fi pe ordinea de zi  

odată cu proiectul de hotarâre privind bursele școlare.Am primit proiectul miercuri, 

va fi parte integrantă a proiectului cu bursele școlare, trebuie discutat legat de 

sume, îl cunosc pe domnul Mican și sunt de accord cu proiectul dumneavoastră. 

Doamna consilier Coman Elena: să se țină cont de recompensarea copiilor din 

comună. 

Doamna consilier Macovei Mihaela: înainte de pandemie au fost copii la olimpiade 

,au primit locul 1 și nu au fost recompensati. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: să premiem performanța. 

Secretarul comunei doamna jurist mariana Spiridon: sunt trei tipuri de burse. 

Proiectul ordinii de zi se aprobă  cu 13 voturi „pentru” ,   o abtinere din partea 

doamnei consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela , 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 Aprobare a procesului- verbal al sedintei 

extraordinare a Consiliului Local Helegiu din 12.04.2021 

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 12.04.2021.  

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 hotarâre privind concesionarea  

prin licitatie publica deschisa a unei suprafete de 2518 mp. teren aflat in 

proprietatea privata a comunei Helegiu identificat prin T nr. 83, P nr. 2776,CF nr. 

61553-  Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul 

de hotarare. 

Primarul: este vorba de amplasarea unei eoliene pe terenul de la belcea. 

Domnul consilier Stoica Nelu: suma de bani va fi  anuală? 

Primarul:da. 

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 

19/22.04.2021  , privind concesionarea  prin licitatie publica deschisa a unei 

suprafete de 2518 mp. teren aflat in proprietatea privata a comunei Helegiu 

identificat prin T nr. 83, P nr. 2776,CF nr. 61553,  aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  

nici o abtinere  , nici un vot împotriva 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi Proiect de hotarâre privind aprobarea trecerii 

din domeniul public al comunei Helegiu  în domeniul privat al comunei Helegiu a 

terenului în suprafață de 2043 mp, situat în localitatea Brătila, str. Ceir-Initiator-

primar  Enea Nicu Ciprian. 

Primarul prezintă proiectul de hotarâre. 

Primarul: avem trei cereri de la Lovaden, de la domnul Busuioc și de la domnul 

Blăgoi. Este vorba despre terenul dintre Drug și Lovaden. 

Domnul consilier Oprea Sorin: și de la Bălan? 

Primarul: nu , acolo este al domnului Bălan. 

Doamna consilier stanciu Elena: este vorba și de terenul de sub conac? 

Primarul: nu, este până în fața hanului boieresc, Tănase are acolo.La Costișanu 

avem hotărâre de evacuare dar a venit pandemia . Vom analiza dacă vom vinde 

terenul sau vom concesiona, cred că vom face concesiune, cel care va veni săaibă 

un plan de afaceri. 

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 , astfel s-a adoptat Hotararea nr 20/22.04.2021  , 

privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Helegiu  în domeniul 

privat al comunei Helegiu a terenului în suprafață de 2043 mp, situat în localitatea 



Brătila, str. Ceir  aprobată cu 13 voturi „pentru” ,   o abtinere din partea domnului 

consilier Busuioc Daniel  , nici un vot împotriva 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi Proiect de hotarâre privind insusirea si 

aprobarea documentaţiei de dezmembrare  in doua loturi a unui imobil aparţinând 

domeniului privat al comunei Helegiu, înscris în cartea funciară nr. 61134 –

Helegiu-Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian  

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul 

de hotarare. 

Primarul: în total vor fi 7 turbine eoliene. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: acolo au avut oamenii teren. 

Primarul: acoloavem noi cadstru , avem măsurătorile făcute, sunt două locuri 

despre care vorbim. Credeam că islazul este mai mare dar sunt niște titluri de 

proprietate.Am tinut ca cât mai multe eoliene să fie amplasate pe domeniul UAT , 

să mai aducă niște bani la buget. 

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 

21/22.04.2021  , privind insusirea si aprobarea documentaţiei de dezmembrare  in 

doua loturi a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Helegiu, înscris 

în cartea funciară nr. 61134 ,aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  nici o abtinere   , nici 

un vot împotriva. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi Proiect de hotarâre privind insusirea si 

aprobarea documentaţiei de dezmembrare  in doua loturi a unui imobil aparţinând 

domeniului privat al comunei Helegiu, înscris în cartea funciară nr. 61147- 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 

22/22.04.2021  , privind insusirea si aprobarea documentaţiei de dezmembrare  in 

doua loturi a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Helegiu, înscris 

în cartea funciară nr. 61147 ,aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  nici o abtinere   , nici 

un vot împotriva. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi Proiect de hotarâre privind insusirea si 

aprobarea documentaţiei de dezmembrare  in doua loturi a unui imobil aparţinând 

domeniului privat al comunei Helegiu, înscris în cartea funciară nr. 61140- 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 

23/22.04.2021  , privind insusirea si aprobarea documentaţiei de dezmembrare  in 

doua loturi a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Helegiu, înscris 

în cartea funciară nr. 61140-,aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  nici o abtinere   , nici 

un vot împotriva. 

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi Proiect de hotarâre privind aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021-Initiator-primar  Enea Nicu 

Ciprian 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotărâre. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ca și concluzie,bugetul este așa 

cum este cu un deficit de 1 494 190 lei, este normal ca executivul să-și stabilească 

prioritățile , mie mi se pare o repartizare neechilibrată a investițiilor, dacă ținem 

cont că anul trecut au fost investiții la Deleni de 1 milion de lei, adica 10 miliarde 

vechi, anul acesta tot aici se regasesc cele mai multe investiții  , în jur de 1 milion, 

ceea ce nu mi se pare corect, comuna Helegiu  are 4 sate, Brătila și Helegiu chiar 

sunt vitregite.O sa va prezint pe scurt, votați sau nu votați, v-am convocat la 

întâlnire, am vrut să ne întâlnim pentru amendamente la Centrul de recreere , dar 

era închis. 

Primarul: programul este de la 12-20 și este afișat pe ușă . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: capitolul 84.02 , acolo aveti 

SF,PTH, avize , infrastructură afectată de calamități . Am văzut că aveți un proiect 

de hotarare cu infrastructura afectată de calamități ,unde sunt bugetate proiectarea 

și celălalte cheltuieli.  

Primarul: partea de proiectare  o face CNI-ul, noi obținem avizele, iar noi am 

considerat ca e bine să avem niște bani prinși în buget să nu fie nevoie de 

rectificare de fiecare data.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: SF-ul nu s-a plătit anul trecut? 

Primarul: ba da, eu vorbesc doar de avize, dacă o să avem nevoie de o firmă de 

consultant. Este un proiec de 65 de milioane de lei ,  este un proiect foarte mare la 

care eu țin foarte mult, nu știu dacă este foarte mult 50 de mii.Banii dacă nu se 

cheltuie pe avize rămân în buget , în excedent și noi îi reportăm în bugetul pe anul 

viitor. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:noi le-am propus o altă destinație, 

să faceți măcar o documentație pe canalizare pe Drăgugești și i-am  pus pe 74.02 

dar pe canalizare. Cine este de accord ca acești bani care erau prevăzuți în buget pe 

o cheltuială care se va face sau nu, să-i ducem pe documentație pentru canalizare în 

satul Drăgugești. 



Primarul: eu țin foarte mult să rămână banii aici , pe CNI deoarece este un proiect 

foarte mare care trebuie realizat. Dacă duc banii la avize și proiecte ramân cu 

proiectu în aer, poate interesul doamnei este să nu-l facem .Legat de canalizare la 

Drăgugești ,sunt de accord cu proiectul respectiv , m-am întâlnit cu domnul prim 

ministru și cu domnul Orban ,e vorba de un PNDL III despre care se vorbește , e 

posibil ca în semestrul IV să i se dea drumul , la fel pe PNDR sunt șanse mari să 

putem depune proiecte pe canalizare și gaz , dar cu condiția de a conține ceva nou, 

innovator, am pus la dispoziția autorităților locale o sumă de aproximativ 200 de 

mii de lei, ca atunci când se ivește ocazia să nu fim nepregătiți, împreună cu 

dumneavoastră să supunem spre aprobare o investitie, canalizare sau altceva, care 

să fie viabilă, pentru că am făcut proiecte care au stat în dulap, și eu am făcut,pe 

care am plătit zeci de milioane și care nu au avut finalitate pentru că nu sunt bani. 

O stație pe Drăgugești nu este posibilă nu se îndeplinește criteriul de populație, 

trebuie racordată la cea de la Helegiu, ar însemna o investitie destul de mare, ar 

trebui spart asfaltul, probabil se va ajunge și acolo. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: în conculzie , nu sunteți de acord 

cu această documentație tehnică ? 

Primarul: nu din bugetul actual. 

Presedintele de ședință supune la vot amendamentul , acesta   a fost respins cu 

patru voturi pentru și 10 abțineri. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: extindere iluminat public aveți 

70 mii de lei, satele Deleni, Drăgugești , Brătila, nu este neapărat un amendament 

doar că am trecut și satul helegiu să-l aveți în vedere . 

Primarul: este vorba de o extindere de rețea de iluminat public, e vorba doar de 

zona de la Voicu până la intrarea în Deleni unde nu există iluminat public deloc, de 

zona Felca de la familia David până la intrarea în Drăgugești și de bucata de pod 

de la Brătila care nu este iluminată. La Helegiu am făcut extinderea anul trecut, nu 

mai avem unde să extindem iluminatul public la Helegiu, mai puțin drumul 

Poienii. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: la Brătila și pe pârâul Mircii mai 

trebuie extinsă rețeaua, sunt și acolo niște cazuri. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: acest proiect de hotarare nu se 

modifică doar că am introdus și Helegiu. 

Presedintele de ședință supune la vot amendamentul , acesta   a fost aprobat în 

unanimitate. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: alimentarea cu apă a localităților, 

capitolul 70.02 , pentru alimentarea cu apă a localităților sunt prevăzute distinct 

sume pentru sursa la Drăgugești  50 mii lei, pentru rezervor 60 de mii lei și înca o 

sumă de 150 mii lei pentru o altă retea. Nu mi s-a părut rezonabil ca în acești bani  

100 de mii lei sa se regăsească iarăși Deleniul și Drăgugeștiul. Noi am propus 

acești 100 de mii de lei sa se ducă pe o expertiză să vedem care este stadiul actual 

al retelei de alimentare cu apă,  să vedem ce se poate face pe Helegiu și poate o 

documentație separate pentru Brătila. 



Primarul: mă bucur că îmi preluați din idei, , pentru asta au fost puși. Vorbim de un 

proiect pe care dumneavoastră l-ați inițiat în 2007 și care se numește ” Alimentare 

cu apă a localităților Helegiu, Deleni, Drăgugești și Brătila. ”care s-a oprit la un 

moment dat pentru că nu ați mai avut autorizație de construire. Noi astăzi ne 

chinuim să facem o expertiză pentru lucrare care a început la Helegiu și nu s-a mai 

finalizat, am avut o discuție cu proiectantul, am prins o suma care nu este 

suficientă , deoarece proiectarea este 10 la sută din execuție,  banii au fost puși 

pentru expertiză, să vedem dacă ce este astăzi la Helegiu se mai poate folosi, e 

vorba de un rezervor de apă, să vedem dacă mai corespunde, la Brătila nu s-a făcut 

nimic pe apă , am fost să identificăm niște surse de apă. Am identificat niște surse 

de apă  dar avem aceiași problemă ca și la Deleni , izvoarele sunt pe terenul privat, 

nu știu dacă vom putea să-l luăm. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: sunteți de accord ca din acești 

bănuți să facem expertiză? 

Primarul: nu trebuie să fiu de acord , de asta am prins doar la avize. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dar sunt toate localitățile, eu am 

zis să facem o documentație doar Brătila. 

Primarul: nu pot să trec doar Brătila, dacă îl fac distinct pierdem finanțarea pe 

PNDL.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dumneavoastră ați zis . 

Primarul: nu renunț, vreau să-l activez, să-l depun din nous ă obținem finanțare, 

dar trebuie rectualizat proiectul, caest proiect este din 2007 , astăzi vom face un 

nou proiect cu această denumire , reactualizăm proiectul respective. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: baniii nu sunt pe documentații, 

sunt pe lucrări.  

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: erau pe lucrări noi, din greșeală, dar sunt 

pentru PTH, avize, a fost o eroare.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: capitolul 67.02 , 50 de mii lei 

care i-ați alocat Centrului de la Brătila.Sun 80 de mii pentru baza sportive și 30 de 

mii pentru amenajare parc.  

Primarul: e vorba de 50 de mii pentru achiziție de mobilier  pentru parcul de la 

Brătila și de la Helegiu. Intenționăm să luăm două foișoare , să avem pus și un 

grătar lângă deoarece tinerii nu au unde se întâlni, să mai achiziționăm și vreo 

jucărie. La Helegiu nu este nevoie să luăm nimic deocamdată, lucrăm la un gard 

pentru a nu mai intra animale. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: având în vedere că la Centrul de 

zi nu este activitate aproape deloc , e păcat că nu se folosește. 

Primarul: suntem de 1 an și jumătate în pandemie.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: tocmai că suntem în pandemie 

nu trebuia să ne întâlnim aici, să stăm înghesuiți. Eu am considerat că nu este cazul 

să dăm 500 de milioane la niște topogane, și am propus să facem cu acești bănuți 

lucrări noi, 50 de mii să facemo documentație pe strada Crețești și cu 45 de mii să 

facem strada Crețești. 



Doamna consilier Stanciu Elena : referitor la drumul din Crețești se va face din 

bugetul local.  

Primarul: se va face o documentație, am avut o discuție cu locuitorii din Crețești, 

noi vom veni cu tot ce înseamnă materie primă, iar dânii ,am discutat cu familia 

Rață, cu familia Ușurelu, Neacșu, iar ei vor face manopera, ca și la Drăgugești, noi 

vom veni cu material primă și ei vor face manopera. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dar costă și nu se regăsește în 

buget.  

Primarul: e pe reparații.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: pe întreținere, deci nu sunteți de 

acord să ducem acești bani pe această uliță. 

Primarul: nu, pentru că sunt puși pe reparații. 

Viceprimarul: nu suntem de accord să cheltuim 18 mii de lei pentru hârtii,, mai 

degrabă cumpărăm beton și îl pună oamenii.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: să înțeleg că este acoperit din 

buget și se va face Ulița Crețeștilor. 

Primarul: Crețești și strada Bisericii la Drăgugești și am luat în calcul și 

Nencilor,dar nu cred că vom reuși, doar în situația în care vor fi rectificări spre 

sfârșitul anului. Din discuțiile avute la București bugetul țării este așa cum este. 

Domnul consilier Stoica Nelu: nu mi se pare corect , ca mulți cetățeni să vină cu 

susținere și alți cetățeni să beneficieze de asfalt și se plătește același impozit. 

Primarul: asfaltul îl folosesc și oamenii care spuneți dumneavoastră, e un drum 

principal modernizat , avem toate drumurile principale asfaltate, așa putem să-i 

ajutăm astăzi.Am primit 147 de mii lei , bani de la consiliul județean pentru 

drumuri și amfost printre comunele norocoase.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: mai avem trei străzi propuse 

pentru documentație cu 40 de mii lei, văd ca a crescut foarte mult prețul la 

documentație, strada Costea, strada Ciortea de sus și strada Ciungi. Sunt câte 40 de 

mii lei SF-uri. 

Primarul: nu, aici este faza de proiectare. SF + proiectare, vorbim de drumuri de 

100 de mii de euro ,sunt incluse inclusive obținerea de avize și știți foarte bine că 

se obțin cu bani de la toate instituțiile statului, APE 1300 de lei, la mediu , Eon 

costă bani, faza de proiectare costă  25 de mii de lei , include TVA, mi separ 

preturi foarte mici, puteți să consultați google să căutați oferte mai mici. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: n-am consultat google  am 

consultat achizițiile pe anul trecut, proiectarea pe strada Ciortea de jos va costat 25 

de mii lei.Am considerat că putem lua câte 20 de mii de la fiecare și putem face 

următoarele lucruri: rigole acoperite la biserica de la Brătila ținând cont că este un 

șanț periat,  la punctul Stanciu , și la Drăgugești la Caliova este șanț și trebuiesc 

puși niște biscuiți. 

Primarul:lucrările care spuneți dumneavoastră sunt prinse pe întreținere, la biserică 

vom face pe bugetul nostrum pe întreținere pentru că nu este nevoie decât de 

pavele sau  o placă de beton pentru a avea parcare, la Caliova și în centru. Eu 



consider că banii pe care i-am pus pe avize și pe proiectare, ar fi în pericol să nu 

putem duce proiectele la capăt. 20 de mii de lei nu sunt bani suficienți să fac aviz 

Pth, obținere de avize, dacă vreți să renunțăm la proiectele acestea putem renunța și 

așa nu avem bani să le ducem la capăt, dare u îmi doresc continuitate pe proiecte. 

În lista de investiții am prins Ulița Movilei pentru că acolo avem continuitate , nu 

mi se pare normal ca un drum care are canalizare, are apă , să fie asfaltat, am prins 

strada costea pentru că acolo am făcut o jumătate de drum  și să facem și cealaltă 

jumătate, am prins strada Costea deoarece am făcut jumătate din drum și 

continuăm cu cealaltă jumătate. Dacă luăm 20 de mii riscăm să nu le putem face. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: nu este cam mare suma de 40 de mii?  

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: nu este obligatoriu să-i cheltuim. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: deci se vor face lucrările? 

Primarul: clar.La Stanciu nu știu care este problema.Am luat în calcul o alee 

pietonală din fier să o punem pe DN11 ,pentru copii. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: deci se vor face nu este nevoie 

de amendament. Capitolul 51 autorități publice, alte bunuri și servicii . Eu propun 

să luăm 20 de mii de aici și să-I punem la pregătire profesională, unde mai aveți 

9000 de lei, pregătire profesională pentru consilieri, pentru că sunt consilieri noi 

care nu cunosc administratie. 

Primarul:cei vechi au fost? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: sunt consilieri care nu conosc 

administrație și care au dreptul acesta.  

Primarul: ținând cont că este pandemie anul acesta clar nu vor fi cursuri, nu are 

rost să prindem niște bani acolo. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ați prevăzut totuși niște bani 

acolo și destul de mulți.  

Doamna consilier Coman Elena: banii aceia mai bine îi folosim pentru niște 

investiții.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: cine este de accord ca și 

consilierii să meargă la cursuri?  

Presedintele de ședință supune la vot amendamentul , iar acesta   a fost respins.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: obișnuita cu modul de 

administrație a domnului Neaga am învățat că anumite lucruri care sunt la mâna a 

doua nu sunt bune pentru că nu facem decât să le întreținem. În acest sens am 

considerat că cele doua utilaje care le-ați trecut pe mediu, banii pentru cele două 

utilaje pot fi folosiți în altă parte, putem face un contract de prestări servicii pentru 

vidanjare , am propus ca acei bani să-I ducem pe canalizare la Deleni, ați făcut 

asfaltul dar nu ațifăcut canalizare de la Gică Rotaru la Aron,  acolo trebuie 

canalizare, am propus ca 100 de mii de lei să-i ducem acolo. 

Primarul:nici eu nu sunt adeptul utilajelor la mâna a doua , dar ținând cont că nu ne 

permitem altceva astăzi , suntem singura comună din județul Bacău care încă are 

un serviciu de salubritate și care funcționează cu o singură mașină și cu una 

închiriată. Mașina este luată în 2007 , are 14 ani, băgăm niște bănuți în ea, nu 



foarte mulți ,pentru că avem un șofer bun,  iar de când ducem la Onești este și mai 

simplu. Consider că este nevoie de o mașină , chiar și la mâna a doua, peentru 

salubritate deoarece astfel riscăm să nu mai avem autorizație pe serviciul de 

salubritate, și așa avem o problemă gravă legat de gestionarea deșeurilor. 

Săptămâna trecută am avut oameni pe alibi, peDrăgugești am strâns câteva mașini 

de deșeuri de pe albiile pârâului, pe Deleni trebuie să ajungem, țin neapărat să 

achiziționăm acea mașină , nici nu știu dacă ne încadrăm cu 18 mii să iau o mașină 

bună și funcțională. Am consultat câțiva dealer care au zis că ar putea să ne 

găsească niște mașini măcar de nivelul mașinii noastre. Legat de autovidanjă  nu o 

luăm pentru a face concurență unuia sau altuia, avem trei puncte cu trei stații de 

pompare cu problem mari. Nu avem educația de a folosi canalizarea doar pentru 

apă menajeră și toaletă. Săptămânal ne chinuim să scoatem din pompe care se 

înfundă, plătim destul de mult bani la firme de la Târgu Ocna, de la RAJA, câte 2-

3000 de lei pentru fiecare intervenție în parte. Am considerat că e nevoie să 

achiziționăm, chiar și second, o vidanjă și să venim și în sprijinul celor de la Deleni 

și Drăgugești a celor care nu au aces la canalizare și care au fose.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: supuneți la vot cine este pentru 

autoutilitară și cine este pentru canalizare. 

Presedintele de ședință supune la vot amendamentul , iar acesta   a fost respins.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: aveți niște lucrări pe drumuri , 

despre care uliță a Busuiocilor este vorba?Pentru că banii de la autoutilitară îi 

propusesem pe ulița Busuiocilor unde avem DALI din 2015.Sunt două ulițe a 

Busuiocilor la Drăgugești. 

Primarul: ulița Busuiocilor se întinde de lângă strada Donțu și intră spre dreapta 

spre Busuioc , și continua până sus la socrii lui Dan. Aceasta a fost prinsă în 

proiectul pe CNI , face parte din cele două- trei străzi cu bulină roșie, cum spun eu, 

mă refer la Bălan unde este dezastru,cea mai rea stradă din comuna Helegiu, sunt 

zone unde nu se ajunge cu mașina, la fel strada Busuiocilor, la fel Pârâul 

Drăgugești și Pârâul Brătila , de aceea au fost prinse în proiectul CNI, sper să 

reușim. 

Domnul consilier Stoica Nelu: sunt șanse? 

Primarul: eu zic că sunt șanse, fac tot ce tine de mine.Am facut proiectul, SF-ul , 

am depus documentația , am garanția că vom fi susținuți, marți merg din nou la 

CNI cu strada Ciortea de jos pentru că este o problemă de documentație, eu fac 

presiuni, încerc , dar valoarea este foarte mare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu am întrebat care este ulița 

Busuiocilor pentru că am propus ca banii de pe autoutilitara să îi ducem pe ulița 

Busuiocilor.  

Primar: cum credeți că putem să facem ulița Busuiocilor cu 1 miliard? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: vroiam să facem două 

documentații disticte , de aceea v-am întrebat . Deci nu facem ulița Busuiocilor? 

Primarul: facem ulița Busuiocilor pe CNI. Ar fi o prostie să o facem cu 10-15 

miliarde din bugetul comunei când putem să obținem finanțare. Vorbim de un 



drum care are 1 kilometru jumătate, nu vorbim de o străduță ca la Crețăști, cu o 

înclinație foarte mare, cu un debit mare de apă,  strange toată apa de la sediu este 

strânsă pe drumul respective, se fac cratere foare mari în urma ploilor.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: cine este pentru acest 

amendament?  

Presedintele de ședință supune la vot amendamentul , iar acesta   a fost respins.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: voiam să reamintesc de premiere 

pentru că am avut proiectul de hotarâre . 

Primarul: cu siguranță , vă întreb acum: vreți ca acest proiect să fie distinc sau să 

facă parte din proiectul de acordare a burselor? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: vrem să fim premiați, nu mă 

interesează forma. 

Viceprimarul: cu siguranță vor fi premiați. 

Primarul: cu siguranță, vedem cum o să-I plătim , dar îi vom plăti pe toți, mi se 

pare normal să-i încurajez. Nu va fi ușor pentru că am primit 27 de mii de lei de la 

minister pentru plata burselor , sunt bani foarte puțini ținând cont că media de 

acordare este de 8,5, depinde ce criteria se vor stabili. 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: a  fost ședință la școală, s-a întrunit comisia 

pentru acordarea burselor, s-au făcut acele criteria, s-a luat în calcul în funcție de 

venituri. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:  acordăm cât se poate. 

Primarul: am rugat-o pe doamna director să urgenteze Consiliul de Administratie, 

să putem prinde în buget. Nu vor fi mai mult de 110, 120 de lei, nu ne permitem 

maimult, suma pleacă de la o sută de lei în sus,sumă care se va simți în buget,  vor 

fi probabil în jur de o sută de copii. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:  eu vorbeam de o premiere 

festivă , o data pe an, a celor cu rezultate excepționale, sa se facă distinctie. 

Primar: da, vom face o festivitate. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:  ce reprezintă 530 de mii lei 

susținerea cultelor? 

Primarul: e vorba de 20 de mii lei pentru fiecare parohie,inclusive mănăstirea. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:  pe ce lucrări? 

Primarul:ei vor administra. La parohia de la Brătila au cumpărat uși și geamuri 

termopan la capela pe care am dat-o noi. 

Doamna consilier Stanciu Elena: ar trebui pe biserică deoarece biserica de la noi 

este crăpată, gardul se dărâmă. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ar fi trebuit întâi o solicitare, să 

spună ce vor să facă.  

Doamna consilier Stanciu Elena: eu spuneam pe fiecare punct de lucru.  

Doamna consilier Coman Elena: depinde și de fiecare preot cum se gospodărește. 

Primarul: dacă considerați că mai dăm 20 de mii în plus părintelui nu este nici o 

problemă. 

Doamna consilier Coman Elena: în mod egal. 



Domnul consilier Drăghiciu Adrian : pentru a nu mai fi discuții la sfârșit de ani sa 

dea notă explicativă. 

Doamna consilier Stanciu Elena: dau. 

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  , astfel s-a adoptat Hotararea nr 24/22.04.2021  , 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021,aprobată cu 

11 voturi „pentru” ,  3 abtineri din partea doamnei consilier Geaboc Bădic Rodica 

Mihaela, a domnului consilier Stoica Nelu, a domnului consilier Zărnescu Vasile   , 

nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi Proiect de hotarâre privind aprobarea 

cotizaţiei anuale la patrimoniul„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubrizare Bacău”- Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian. 

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 

25/22.04.2021  , privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul„Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” ,aprobată cu 14 voturi 

„pentru” ,  nici o abtinere    , nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi Proiect de hotarâre privind alegerea 

presedintelui de sedinta -Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian. 

Doamna consilier Stanciu Elena: ați spus într-o ședință anterioară că se ia în ordine 

alfabetică. 

Doamna consilier Bulăiasa Elena: domnul Aștefănoia Florin. 

Toți consilierii sunt de acord cu propunerea făcută.  

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 

26/22.04.2021  , privind alegerea presedintelui de sedinta,aprobată cu 14 voturi 

„pentru” ,  nici o abtinere    , nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 10 al ordinii de zi Raportul primarului  privind starea 

economică, socială si de mediu a comunei Helegiu pe anul 2020. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: per total sunteți mulțumit? 

Primarul: da, foarte mulțumit, de asta m-au și votat. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da, dar pentru că v- au ales ar 

trebui sa va gândiți la niște investiții echilibrate pe toate satele. 

Primarul: sunt foarte echilibrate. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: pentru strada Busuiocilor, s-a adunat o sumă de 

bani , dacă puteți să ne ajutați cu ceva să turnăm beton? 

Primarul: nu se poate pentru că strada Busuiocilor este parte dintr-un proiect mai 

mare.  

Se trece la punctul 11 al ordinii de zi Proiect de hotarâre privind  aprobarea si  

indicatorilor tehnico – economici rezultati din studiul de fezabilitate al obiectivului 

de investitii ‘’Infiintare sistem de distributie gaze naturale  in satele Helegiu, 

Bratila, Deleni si Dragugesti  apartinatoare comunei Helegiu, jud. Bacau’’-

Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

Primarul prezintă proiectul de hotărâre. 

Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  

amendamente cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de 

hotarare prezentat. 

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

forma prezentata şi se aproba în unanimitate , astfel s-a adoptat Hotararea nr 

26/22.04.2021  , privind aprobarea si  indicatorilor tehnico – economici rezultati 

din studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii ‘’Infiintare sistem de 

distributie gaze naturale  in satele Helegiu, Bratila, Deleni si Dragugesti  

apartinatoare comunei Helegiu, jud. Bacau’’- ,aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  nici 

o abtinere    , nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi Proiect de hotarâre privind  aprobarea si  

indicatorilor tehnico – economici rezultati din studiul de fezabilitate al obiectivului 

de investitii Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de 

calamitati in comuna Helegiu, judetul Bacau-Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian. 

Primarul prezintă proiectul de hotărâre. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: care este valoarea proiectului ? 

Primarul: 65 de milioane, în euro 13 milioane. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: 650 de miliarde în lei vechi? 

Primarul : eu nu știu să vă zic în lei vechi, de foarte mult timp  vorbim de lei noi.  

Este vorba de 65 800 000lei, adică 13 milioane de euro. Este vorba de un proiect 

de 8,4 km, de un deviz pe care nu-l face primarul , aici intra tot pârâul Drăgugești,  

strada Pârâul Helegiu,Strada Busuiocilor, Strada Ciortan , strada Bălan, cu o 

infrastructură moderna. Facem tot ce este posibil să-l putem face, am cheltuit pana 

acum 200 de mii lei pe proiectari , SF-uri, studii hidrogeologice, s-a măsurat unde 

vin podurile, am rezolvat problema cu APE –le unde ne suprapuneam, fac ce pot 

astfel încât să se impementeze proiectul. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: Doamne ajută! Sunt prima care 

susțin proiectul ,cel puțin la nivel teoretic,  dar proiectul mi se pare suspect. 



Doamna secretar, pe parte din aceste străzi care sunt finanțate pe acest proiect, nu 

s-a primit finanțare prin Hotarare de guvern? 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: nu. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ba da, în 2018 s-a primit 

finantare prin hotarare de guvern pe bucăți din această investiție. Ați făcut 

investiții, întreținere pe aceste drumuri din 2018? 

Primarul: sigur, și fac și anul acesta dacă este nevoie pe strada Busuiocilor.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dumneavoastră ne cereți să 

confirmăm niște situații de lucrări astăzi, calamitate în 2018? 

Primarul:nu, e vorba de un proiect făcut în 2018 , în 2019 , în octombrie, în urma 

ploilor din septembrie 2019. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: calamitățile au fost în 2018. 

Primarul: avem calamități în fiecare an.Nu înțeleg, nu e bine că fac, ar trebui să nu 

fac . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu spun că din aceste bucăți de 

drum s-a primit finanțare. 

Primarul: s-au făcut reparații și se vor face și anu acesta.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și nu se suprapune? 

Primarul: nu, eu vorbesc de investiții și dumneavoastră vorbiți de reparații, până 

când se vor face investițiile   și pana când se va face lucrarea eu voi face reparații 

pe ea. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: se va mai face o proiectare care a 

fost plătită, e ok și asta, da? 

Primarul:nu va fi nici o proiectare, ce avem vreo proiectare făcută? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu aveți proiectare în deviz? 

Primarul: în deviz da, dar nu-l fac eu.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu, dar se mai proiectează o data 

strad aia. 

Primarul: nu înțeleg ce spuneți. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: lucrările pentru acel drum au fost 

odată . Le-ați avut pe toate pe bucăți și le-ați depus la CNI  dar cu niște 

documentații.  

Primarul: în urma unei comisii mixte pe situații de urgență în 2019 , în septembrie, 

s-a constatat ca străzile respective, inclusiv albia pârâului este foarte deteriorată, și 

este nevoie de un SF care să fie depus spre finanțare. Valoarea proiectului era 

destul de mare, am găsit o portiță să depunem pe CNI.Am contactat o firmă , o 

societate care face SF-uri și care se numește TQM de la iași, niște băieți tineri, 

pricepuți și care o vor scoate la capăt, am depus la începutul lui decembrie 2019 

cererea de finanțare pe CNI fără a depune SF-ul pentru că nici măcar nu era prins 

în lista de investiții pe 2020, s-a lucrat la SF până spre sfârșitul lui august când am 

depus SF –ul la CNI, ne-am oprit pentru că au început alegerile și se suprapunea cu 

domeniul statului, a trebuit să facem cadastru, acum am rezolvat problema și la 

APE-le Române , depun la CNI marți ridicarea topo. De acum în colo este treaba 



CNI-ului, eupot dor să fac presiuni pee i. Ei vor face și execuția și proiectarea , 

valoarea pe care dumneavoastă ați aprobat-o astăzi esteo valoare reală sau nereală, 

poate fi mai mare sau mai mica, la licitație se poate veni cu o valoare mai mica sau 

dacă se întinde pe 4-5 ani s-ar putea să crească, inflație sau dacă cresc 

prețurile.Licitația se face de către CNI, am discutat și eu încurajez asta, pentru că 

sunt doar douăzeci de oameni care se ocupă de toate proiectele, și care au valori la 

fel de mari, să se dea la autoritățile locale, și noi avem o echipă care ar putea să 

facă treaba asta, să facă licitația, am câștiga timp.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: încă odată, subliniez, pentru 

parte din aceste drumuri care sunt prinse în acest proiect de hotarâre s-au făcut 

lucrări de modernizare . 

Primarul: reparații. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:  s-au plătit reparații și că nu mai 

pot fi confirmate acum niște lucrări calamitate, nici un referat nu spune nimic de 

drumuri că sunt calamitate, rupte , că nu poți intra cu piciorul,s-au plătit niște bani, 

s-au dat bani pe hotărâre de guvern , și proiectarea a fost făcută pe bucăți. Înă o 

data, tocmai că vorbeați de proiectare în valoare de10% , dacă din 65 de milioane 

de lei 18 milioane reprezintă proiectarea ?  

Primarul: proiectarea o plătește CNI-ul nu primăria Helegiu. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:  eu de asta nu aș vota un astfel 

de proiect.  

Primarul: nici măcar nu avem banii ăștia în proiect. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:  18 milioane, adică 18 miliarde 

proiectare. 

Primarul: nu, 1 milion 800 de lei.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:  uitați-vă în buget, cât înseamnă 

1milion 800 în lei vechi? 

Primarul: nu ma mai întrebați , eu vorbesc în lei noi , dumneavoastră cât ați fost 

primar ați făcut devizele, dumneavoastră? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu, dar mai înainte spunea-ți că e 

10% , de asta mi se pare suspect. Un sfert din valoare proiectare.  

Primarul: e un proiect care se desfășoară prin CNI, și proiectarea și execuția va f i 

plătită de CNI. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu am înțeles dar 25% proiectare 

, și mai aveți tot în deviz 9 milioane de lei alte cheltuieli. Facem viaducte , tuneluri, 

9 milioane de lei alte cheltuieli, ce reprezintă? 

Primarul: întrebați proiectantul care a făcut proiectul.Nu noi plătim proiectarea. Să 

dea Dumnezeu să le fac.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu îmi doresc din tot sufletul.  

Domnul consilier Stoica Nelu: cu ce se facecu asfalt sau cu beton? 

Primarul: cu asfalt, cu beton se face regularizarea apei. SF-ul este estimative, 

proiectarea o va face o altă firmă, nu aceiași firmă care afăcut SF-ul, se va scoate la 

licitație proiectare cu execuție, e foarte posibil ca sumasă fie mai mica saumai 



mare , nu am de unde să știu acest lucru. Eu am depus  o documentație făcută 

pentru obținerea unor avize pe care mă rog să le primesc sau să nu le primesc, am 

avut drumuri de interes local pe care nu am primit finanțări, am mai avut alte 

lucrări pe care nu s-au primit finanțări, putem să nu primim nici pe ăsta, datoria 

mea este să fac lucrul ăsta.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: foarte bine faceți , domnul 

primar.  

Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  

amendamente cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de 

hotarare prezentat 

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

forma prezentata şi se aproba în unanimitate , astfel s-a adoptat Hotararea nr 

27/22.04.2021  , privind aprobarea si  indicatorilor tehnico – economici rezultati 

din studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii Reabilitarea si modernizarea 

infrastructurii rutiere afectate de calamitati in comuna Helegiu ,aprobată cu 13 

voturi „pentru” ,   o abtinere dinpartea doamnei consilier  Geaboc Bădic Rodica 

Mihaela  , nici un vot împotriva. 

DIVERSE 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: ce se face cu asfaltul de la Brătila?E jale cu el. 

Primarul: o să-l reparăm ca si anul trecut. Am primit 1 miliard și ceva pe drumuri, 

nu știu cum să-i împart ca să ajungă la toți.Asta e în toată țara.O să încerc să mai 

peticesc, mi se pare că arată mai bine decât la Deleni. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: măcar podețul la deal, la Tudor. 

Primarul:acolo l-am făcut și astă vară. Cred că este o conductă sau un izvor. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: cu apa, mai este apă lângă Covrig,este un izvor. 

Viceprimarul: identificați și mergem , nu putem face pe terenul altuia. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: îl cumpăram. 

Primarul: asta facem acum și la Deleni.,nu avem încotro. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: eu vreau să îmi dați raspunsul. 

Primarul: ulița dumneavoastră va fi parte din proiect. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: oamenii sunt de accord și noi să-i ajutăm, 

dumneavoastră primaria cu cât îi puteți ajuta.  

Primarul: e un proiect depus, nu putem . Dacă nu o să avem finanțare . 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: drumul care vine de la Neiciu la vale, e jale. 

Primarul: începând de luni drumurile vor intra pe reparații deoarece până astăzi nu 

am avut buget. O să mergem peste tot,domnul viceprimar se va ocupa de toate 

drumurile, asta este ocupația dânsului.  

Viceprimarul: vom face investițiile în funcție de bugetul alocat. 

Domnul consilier Stoica Nelu: am o propunere, , ședințele să le ținem la centrul de 

la Brătila, dacă și colegi sunt de accord, e spatial mai mare , mai aerisit. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: prin rotație peste tot, la Deleni la 

Drăgugești. 



Primarul: am vrut să facem acestă ședință, cel putin pe cea de buget, la primărie 

deoarece avem contabilitatea aici.Dacă țineți neapărat, nuam nici o problemă. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: a fost incendiu aseară la Deleni , 

la Drăgugești? 

Primarul: nu. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: erați în interes de serviciu 

aseară? 

Primarul: da, mergem la Deleni cu iluminatul public, de la jumătate în sus. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: era cam devreme pentru lumină. 

Primarul: reparam. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu o să vă rog frumos ,    mașina 

instituției , de fapt este mașina comunei, să fie la primărie , ați folosit-o destul ca 

taxiu personal . 

Primarul: eu o folosesc că sunt primar. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:  vă rog frumos  să-I spuneți că 

este un abuz , doamna secretar,  aveți dreptul la șofer de acsă până la primărie. 

Mașina trebuie să stea la primarie pentru că este a tuturor nu este a familiei Enea.  

Primar: ați văzut cu mașina soția  sau pe copii mei vreo data? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: pe copii dumneavoastră de foarte 

multe ori, am văzut , se duceau la școală, veneau de la școală. Eu nu am ținut 

niciodată mașina acasă, dacă tot vă place să faceți comparative. 

Primar: dacă la un moment dat vroiam , acum chiar nu mă interesează.  

Domnul consilier Oprea Sorin: tot pentru copii din comuna Helegiu, dacă ați putea 

să ne ajutați ,pentru teren, trebuie adus un compactor.  

Viceprimarul: trebuie împrejmuit, nu se mai poate.  

Domnul consilier Stoica Nelu:  nu putem să facem și două porți de alea mai 

micuțe?  

Primarul: le vom face. 

Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Bulăiasa Elena declara 

inchise lucrarile sedintei extraordinare a consiliului local Helegiu din 12 aprilie 

2021 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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