ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 29.06.2021, 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.107 din 23.06.2021.
Secretarul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 13
consilieri locali, a absentat domnul consilier Busuioc Daniel și domnul consilier
Patrona Constantin .
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 consilier Aștefanoia Ionuț da citire ordinii de zi .
Proiectul ordinii de zi cuprinde 6 puncte .
1.Aprobarea procesului- verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Helegiu din
27.05.2021
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al
Comunei Helegiu la 31.03.2021- Initiator-primar Enea Nicu Ciprian
3.Proiect de hotarare privind actualizarea HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat
însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei
Helegiu- Initiator-primar Enea Nicu Ciprian
4.Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui
imobil aparținând de extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, jud. Bacău în
suprafață de 27961 mp, punct “ Curătura Manei”, înscris în cartea funciară nr.
61643- Helegiu , nr.cadastral 61643 , în două loturi- Initiator-primar Enea Nicu
Ciprian
5. Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea
produselor si prestarea de servicii pentru derularea masurilor educative la nivelul
Comunei Helegiu- Initiator-primar Enea Nicu Ciprian
6 .Diverse
Proiectul ordinii de zi se aprobă cu 13 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici
un vot împotriva.
Se aduce la cunoștință consiliului local ca fiecare proiect de hotarare este însoţit
de: referatul de aprobare, semnat de initiator, de rapoartele compartimentelor de

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, și de avizele cu caracter
consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ , ”dacă aveți un interes personal în problemele supuse
dezbaterii și votului , aveți obligația să anunțați la începutul ședinței de astăzi.
Hotărârile adoptate cu nerespectarea acestor dispoziții legale sunt nule de drept.”
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi Aprobarea procesului- verbal al sedintei
ordinare a Consiliului Local Helegiu din 27.05.2021.
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 27.05.2021.
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
contului de executie al bugetului local al Comunei Helegiu la 31.03.2021- Initiator
-primar Enea Nicu Ciprian.
Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: raportat procentual la venituri,
cum stăm?
Domnul contabil șef Blăniță Valentin: este în proporție de 80%.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: pe dezvoltare avem un excedent,
ce s-a plătit?
Domnul contabil șef Blăniță Valentin: sunt sume de la PNDL, pentru dispensar.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dacă aveți un excedent pe
funcționare aș vrea să luați în calcul o rectificare în trimestrul IV, deoarece nevoi
sunt multe.
Domnul contabil șef Blăniță Valentin: rectificare se poate face începând cu
trimestrul III. În primul trimestru au fost puține cheltuieli deoarece nu a fost buget.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: data fiind pandemia , eram
curioasa dacă oamenii au plătit.
Domnul contabil șef Blăniță Valentin: de obicei se încasează mai mult în primul
trimestru.
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
36/29.06.2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al
Comunei Helegiu la 31.03.2021,aprobată cu 13 voturi „pentru” , nici o abtinere ,
nici un vot împotriva.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind actualizarea
HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al 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
37/29.06.2021 privind actualizarea HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat însușirea
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Helegiu ,aprobată
cu 13 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind aprobarea
documentației de dezmembrare a unui imobil aparținând de extravilanul satului
Brătila, comuna Helegiu, jud. Bacău în suprafață de 27961 mp, punct “ Curătura
Manei”, înscris în cartea funciară nr. 61643- Helegiu , nr.cadastral 61643 , în două
loturi- 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
38/29.06.2021 privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil
aparținând de extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, jud. Bacău în suprafață
de 27961 mp, punct “ Curătura Manei”, înscris în cartea funciară nr. 61643Helegiu , nr.cadastral 61643 , în două loturi, aprobată cu 13 voturi „pentru” , nici o
abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind neasumarea
responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor si prestarea de
servicii pentru derularea masurilor educative la nivelul Comunei HelegiuInitiator-primar Enea Nicu Ciprian
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul
de hotarare.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: la ce vă referiți când spuneți
infrastructură?
Viceprimarul: acele camere frigorifice, condițiile de păstrare și depozitare.

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: au fost alocați bani pentru aceste
licitații?
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: erau la Consiliul
Judetean, urmau să fie direcționați către noi.
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
39/29.06.2021 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea
produselor si prestarea de servicii pentru derularea masurilor educative la nivelul
Comunei Helegiu , în două loturi, aprobată cu 13 voturi „pentru” , nici o abtinere ,
nici un vot împotriva.
DIVERSE
Doamna consilier Coman Elena: iluminatul public la Ciortea , la 8și 30 , este
aprins, nu se poate modifica ora, la 10, atunci când întunecă?
Viceprimarul: este o problemă legată de temporizator, cu situația asta ne-am mai
întânit, o să transmitem la cei care se ocupă de iluminat.
Domnul consilier Oprea Sorin: transformatorul est în curte la Buhaiu, și probabil
că nu are acces.
Doamna consilier Stanciu Elena: domnul care se ocupă de iluminat primeste totuși
niște bani.
Viceprimarul: nu cred că prestatorul este de rea intenție, cred doar că nu a știut, o
problemă legată de accesul în perimetrul unde este transformatorul a fost și la
Helegiu o situatțe unde era necesară intervenția celor de la Eon și proprietarul nu
le-a permis accesul în curte.Nu poți intra în curtea unui om abuziv.
Doamna consilier Coman Elena: nu este și cazul domnului Buhaiu.
Viceprimarul: se va lua legătura cu prestatorul și se va rezolva problema.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: stiu că se modernizează
iluminatul public, ar trebui montati niste senzori de lumina ,ziua creste sau scade,
nu poți la fiecare două săptamani să reglezi iluminatul.Daca nu sunt echipate, le
puneti in vedere să le monteze.Solicitati dummneavoastra, primaria, asta.
Domnul consilier Melinte Marian: drumul Poienii este praf după ploile din ultima
perioada. Ieri s-a încercat furtul a două animale, din Helegiu, cred că există ceva
organizat la noi în comuna, cineva le cumpără. Noi am vrea să știm cine este
persoana care le cumpără.
Doamna consilier Stanciu Elena: la școală la deal terenul arată dezastruos., cu
multe bălării, nu pot copii să joace fotbal, au fost mai multe sesizări primite, sunt
douăzeci de copii care vor să joace fotbal. Trebuie trimis cineva să cosească
deoarece nu se poate intra.

Vceprimarul: tot timpul băieții merg dar avem o sursa minimă disponibilă de forță
de muncă, tot timpul o folosim, nu este suficient, vom îcerca să ajungem, vrem să
facem și porțile. O să o rezolvăm cât mai curând posibil, avem putini oameni, cei
de la ajutoul social nu toți sunt apți să presteze ore.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: știți cumva , doamna secretar, pe
Hîrjanu s-a deschis o succesiune?
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: nu am cum să știu,
vin atât de multe în ultima perioada, foarte multe, față de anul trecut ponderea a
crescut .
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: este o casă unde autorii au
decedat, nu știu cine sunt moștenitorii, ies șerpii pe stradă, s-a curățat la magazin .
Doamna consilier Stanciu Elena: Hîrjanu Ion, sunt doi frați.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: sunt plecați , optureaza apa,
eventual poate puneti băieții. Eu înțeleg că nu aveți forță de muncă dar vă sugerez,
ați putea să folosiți și băieții de la apă și personalul administrativ de pe la școală, că
au stat și ei destul de mult în carantină , sa mai cosească, să mai curețe. Sunt niște
oameni care își iau niște bani și pe care puteți să-i folisiți.
Viceprimarul: au și ei perimetrul lor cu școala.
Doamna consilier Macovei Mihaela: băieții de la Deleni chiar au dat cu coasa.
Doamna consilier Stanciu Elena: știți cât dau? Un metru cât să se poată merge, eu
zic de terenul de sport .
Viceprimarul: e adevărat că la Brătila neavând un om ,nu s-a făcut.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și cei care sunt pe apă îi puteți
folosi.Voiam să vă propun să ajutăm o familie despre care v-am vorbit, am amintit
despre acest caz și atunci când am vorbit despre bursele copiilor . A fost cineva
acolo să facă o anchetă socială?
Viceprimarul: da, a fost săptămâna trecută doamna Șerban și domnul primar.O să
căutăm o modalitate , trebuie să întindem o mână de ajutor.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: lucrurile astea evazive nu ne
ajută foarte mult, eu fac parte din niște asociații și prin aceste asociații încerc să
ajut familiile respective, concret, putem să ne bazăm pe sprijinul colegilor din
consiliul local, pentru 5000 de lei ?
Doamna consilier coman Elena: nu cred că poate fi cineva împotriva acestui lucru.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: să încercăm dacă s-au apucat de
fundație , până în toamna să facem casa.
Domnul consilier Aștefănoaia Ionuț: ar fi bine să știm dacă folosesc banii cum
trebuie.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu le dăm banii în mână și
oricum nu sunt familie care să facă asta.
Domnul consilier Zărnescu Vasile : era mai bine dacă o făceau din nou.

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: a fost acolo
primarul și am înțeles că nu e de accord , s-au oferit cetățeni să vină cu ajutor, cu
material.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: mai greu cu mana de lucru.
Domnul consilier Oprea Sorin: domnul viceprimar, ce facem cu țiganii care fac
comerț ambulant? S-au postat în intersecții și nu mai aveau pe unde să treacă
mașinile.
Viceprimarul: sa ne anunțați pe noi și poliția locală. Aveau un amplasament în
centrul comunei Helegiu și acolo am reușit să îi evacuăm. La Drăgugești, o
bătrânică, a scos portofelul , l-a pus în geantă și când a ajuns acasă nu l-a mai
găsit. Probabil cât a cumpărat i-a luat portofelul. Ei nu fac doar comert, fac și furt.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: domnul viceprimar , în Ciortea sunt niște fire
electrice joase, le-au legat oamenii cu lemne cu niște sârme, trebuie rezolvată
treaba.
Viceprimarul: dacă sunt electrice, cei din zonă pot suna la deranjamente.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: nu are mai multă autoritate dacă o face
primăria?
Viceprimarul: nu am spus că nu o facem și noi , dar de unde era să o stim noi.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: viceprimarul trebuie să meargă în teren. Este
aici la pod la Momanu, se rupe malul și vine apa spre casele oamenilor.Primaria
are autoritate.
Viceprimarul: dacă ne raportăm la traseele cu cablu, dacă e la E-ON trebuie
sesizati , dacă sunt de la Telekom trebuie sesizați ei, nu ne putem permite să
intervenim noi.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: în Ciortea de Sus , la Ardeleanu. Trebuie
intervenit cu buldo în Ciortea de Sus.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: avand în vedere situațiile cu
precipitațiile din ultima perioadă, în fiecare an se dau bani pe inundații, aveți în
vedere un proiect, era la primarie un proiect cu îndiguire , în partea de aval de pod,
acolo unde sunt locuințe. Balastarea o faci dar se spală.
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Aștefănoaia Ionuț declara
inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 29 iunie 2021
,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de sedinta
Aștefănoaia Ionuț

Intocmit,
Cons.jr. Guramba Carmen

Secretar general comuna Helegiu ,
Spiridon Mariana

