ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 28.07.2021, 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.116 din 23.07.2021.
Secretarul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 13
consilieri locali, a absentat domnul consilier Busuioc Daniel și domnul consilier
Stoica Nelu.
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 8 puncte .
1.Aprobare a procesului- verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local
Helegiu din 29.06.2021
2. 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
3. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul
Agricol pentru semestrul I 2021 si stabilirea programului de masuri pentru
eficientizarea acestei activitati -Initiator-primar Enea Nicu Ciprian
4. Proiect de hotarare pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli
ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2021- Initiator-primar Enea

Nicu Ciprian
5. Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a unui
teren in suprafata totala de 2500 mp. aflat in proprietatea privata a comunei
Helegiu identificat prin: T nr. 75, P nr. 2584/1/60, CF nr. 61619, 2500 mp Initiator-primar Enea Nicu Ciprian
6. Proiect de hotarare privind primirea UAT Berești Bistrița în calitate de membru
la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului
Constitutiv și a Statului acesteia-Initiator-primar Enea Nicu Ciprian
7. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta-Initiator-primar
Enea Nicu Ciprian
8.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 29.06.2021.
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 29.06.2021.
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
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 Geaboc Bădic Rodica Mihaela: s-a schimbat ceva față de vechea
organigramă?
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: nu, am luat
titulatura din lege.Doar polițiștii locali sunt funcții publice specific, șeful politiei
locale este funcție publică generală.Au fost înființați conform legii, biroul a fost
înființat prin hotarare de consiliu local conform legii. Am vrut să scoatem un post
la concurs.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ati scos un post din cele vacante?
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon:da, dar din această
cauză nu am primit avizare.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ce spun cei de la agenție?
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon:ca nu sunt
echivalate.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și cum se poate proceda?
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: nu știu.

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
40/28.07.2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul
de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice din subordinea
Consiliului local Helegiu,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 analiza stadiului
de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I 2021 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: când ar trebui finalizată
înregistrarea.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: este finalizată,
doar se actualizează.
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
41/28.07.2021 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol
pentru semestrul I 2021 si stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea
acestei activitati,aprobată cu 13 voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot
împotriva.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi Proiect de hotarare pentru aprobarea
Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu
handicap grav pentru semestrul I al anului 2021- Initiator-primar Enea Nicu
Ciprian.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul
de hotarare.
Doamna consilier Coman Elena: să îndrumăm părinții care au copii cu probleme să
ii ducă la centre specializate,centre care sunt gratuite. Sunt copii la noi în comună
care nu știu să citească la 14,15 ani , nu știu să se integreze în societate, pe motiv
că părinții au neglijat să îi ducă la centre, la școli, și cred că este necesar ca
dumneavoastră ca instituție să îi îndrumați mai mult, să găsiți o soluție să nu mai
fie atâta pasivitate din partea părinților referitor la proprii copii. Sunt primării, știu

sigur, care îi verifică tot timpul dacă copii aceia au fost la școală, au fost la centre,
la noi nu se practică așa ceva și cresc adulți , cre nu știu să se integreze, nu știu să
citească, să meargă la magazin să își cumpere cele necesare și chiar cred că este
necesar ca orice copil să știe cât de puțin, chiar dacă are un handicap.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da, este o propunere bună , și
primăria trebuie să susțină acest demers pentru că e greu pentru un părinte să ducă
de 2-3 ori un copil cu nevoi speciale în oraș, dacă are 2-3 acasă trebuie să aibă cu
cine să îi lase,dar cred că s-ar putea găsi soluții.
Doamna consilier Coman Elena: dar sun și care au un sigur copil cu probleme și
chiar nu vor. Există modalități unde primăria poate să își impună punctul de
vedere.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu există în obligații?
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: au un plan de
recuperare .
Doamna consilier Coman Elena: există un dosar unde , am înțeles că iau o
adeverință de la școală și o atașează dosarului cum că acel copil frecventează
școala.Nu se poate așa ceva, dacă tu nu frecventezi niciodată.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: depinde și de
stadiul în care se află copilul.
Doamna consilier Coman Elena: copilul știe să se joace pe calculator.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: mă gândeam în contractul de
muncă , în sarcina părintelui.
Doamna consilier Coman Elena: eu cred că este în contract.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: ei au un plan de
recuperare pe care îl urmărește asistentul social.
Viceprimarul: dumneavoastră dacă știtți că persoanele despre care discutăm la
proiectul respective , avem problema care ați identificat-o dumneavoastră, e bine să
o cunoaștem și noi, dare u sunt sigur că nu o avem. Că sunt alte cazuri.
Doamna consilier Coman Elena: pe copii care sunt astăzi .
Viceprimarul: noi discutăm de asistenții care sunt acum, de asistenții sociali din
respectivul proiect.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: dacă vreți să îmi
spuneți, să transmit asistentului social despre cine este vorba.
Doamna consilier Coman Elena: am spus doamnei de la primărie , am mai discutat
acest subiect, nu este un subiect nou.
Viceprimarul: este vorba despre un asistent social de la noi?
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu asistent social, un asistent
personal .
Viceprimarul: dacă este cazul acolo .faptul că părintele refuză să își ducă copilul ,
ar trebui să facem educație întîâi cu părintele și după aceia cu copilul.Nu o să

putem face asta, și dacă îi duci politia locală, nu reusim măcar pe perioada de vară
să arunce gunoiul.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu mai primește indemnizația
dacă nu își îndeplinește sarcinele.
Viceprimarul: asta este cu totul altceva.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: da, dar poate
beneficia de indemnizație fără asistent social, poate beneficia copilul.
Doamna consilier Coman Elena: copilul dar părintele nu mai poate beneficia.Să
zicem că pentru acest copil nu se mai poate face nimic , dar sunt mulți mai mulți
copii mici, cu aceia se poate face ceva, se pot duce la centre, sunt gratis aceste
centre și îi ajută atât de mult.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: avem doar două
indemnizații pentru copii, din cele 23 doar două sunt indemnizații pentru copii.
Doamna consilier Coman Elena: eu spun că acei copii cu probleme să meargă ,
părinții să fie obligați sau sancționați să ducă copii la centre, nu să îi lase acasă, să
nu știe să citească, să meargă la magazin să își cumpere o pâine.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ce aprobăm noi astăzi?
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: raportul de
activitate al asistenților personali.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: atunci nu aprobăm raportul.
Viceprimarul: dacă e vreun caz , dați-ne numele.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu din cele două, din cele
treizeci.
Viceprimarul: și dacă nu avem problema aceasta sesizată de doamna Coman pe
cele două cazuri?
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: o să vină asistentul
social să prezinte raportul.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu zic să aprobăm și să îi
aducem la cunoștință că următorul raport .
Doamna consilier Coman Elena: eu vreau să li se impună ca pe viitor să facă ceva.
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
42/28.07.2021 pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de
asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului
2021 ,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 concesionarea
prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata totala de 2500 mp. aflat in

proprietatea privata a comunei Helegiu identificat prin: T nr. 75, P nr. 2584/1/60,
CF nr. 61619, 2500 mp -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
43/28.07.2021 privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a unui teren in
suprafata totala de 2500 mp. aflat in proprietatea privata a comunei Helegiu
identificat prin: T nr. 75, P nr. 2584/1/60, CF nr. 61619, 2500 mp ,aprobată cu 13
voturi „pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind primirea UAT
Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statului acesteia-Initiatorprimar 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
44/28.07.2021,privind primirea UAT Berești Bistrița în calitate de membru la
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului
Constitutiv și a Statului acesteia ,aprobată cu 13 voturi „pentru” , nici o abtinere ,
nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta-Initiator-primar Enea Nicu Ciprian.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul
de hotarare.
Doamna consilier Bulăiasa Elena o propune pe doamna consilier Coman 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
45/28.07.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta ,aprobată cu 13 voturi
„pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.

DIVERSE
Domnul consilier Zărnescu Vasile: aș vrea să știu în ce stadiu este terenul de la
Brătila, a fost bgat în privat sau nu? Mai durează?
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: în ședința
următoare trebuie să facem atestare la domeniul privat a unei suprafețe
suplimentare de 1500 mp, acum se lucrează . În urma măsurătorilor s-a constatat că
acest teren nu este cuprins nici în domeniul public, nici în domeniul privat, avem
ordinal prefectului din1990 Încă nu au venit documentele de la cadstru.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: în această documentație este
cuprinsă și curtea care este deja împrejmuită?
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: nu știu.Am vazut
un proiect că este separate curtea Lovaden unde au act de proprietate și separat ce
a rămas neevidențiat.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : ea este neîmprejmuită .
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: eu nu știu, probabil
au fost colegii nostril acolo de la agrico și urbanism, în momentul Acela s-a
identificat. Vom vedea în ședința următoare.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: curățatul pomilor.
Viceprimarul: datorită situației , vremei, toate lucrările au întârziat, și prestatorii
nostri și sunt în urmă cu lucrările. Presiuni fac și cei cu autobuzele și cei care au
mașini mai mari. O să o facem, așa cum am promis, dar vom mai întârzia .
Domnul consilier Zărnescu Vasile: iluminatul public nu merge la Mocani.
Viceprimarul: anunțaține , sunt probleme care apar mereu, vom anunța prestatorul .
Domnul consilier Zărnescu Vasile: șanțul de la bisercă, când îl vom face?
Viceprimarul: s-a facut achiziția, trebuia semnat contractul, suntem în procedura.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: se va face anul acesta?
Viceprimarul: suta la sută.Toți executanții de lucrari sunt în întârziere din cauza
vremii .
Domnul consilier Zărnescu Vasile: ați prins și podul de la Tudor?
Viceprimarul: reparația .
Domnul consilier Zărnescu Vasile: și la Stanciu trebuiesc puși niște biscuiți.
Viceprimarul: am discutat, când o sa avem executantul o să ne ocupăm.
Doamna consilier Stanciu Elena: trebuia să cosiți în curtea școlii, ați reușit?
Viceprimarul: am vorbit să trimită băieții prima data când sunt liberi.
Doamna consilier Coman Elena: luni am fost eu și nu era.
Viceprimarul: o săptămână băieții lucrează pe mașina de gunoi, următoarea
săptămână lucreaza ce mai avem, dar avem insuficiență de forță de muncă. A fost
priritar bazinele de captare, s-a lucrat la gard, cum au avut liber au mers și la
Deleni și la Brătila.

Doamna consilier Stanciu Elena: la Duhal , s-a surpat acea alee maimult de 40 de
cm pe lângă. Faceți traversare, faceți ceva , nu este în regulă, vă rog să luați măsuri
și să faceți ce trebuie acolo.
Viceprimarul: o să ne ocupăm.
Doamna consilier Stanciu Elena: în vara aceasta , nu în mandatul următor.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : acel proiect cu tabletele , s-a
mai întâmplat ceva, s-a aprobat.
Doamna consilier juridic Guramba Carmen: a fost depus , dar nu am mai primit
nici o notificare la el.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : câte tablete erau?
Doamna consilier juridic Guramba Carmen: făcusem un necesar pentru toate
școlile din comună, pentru toți copii și cadrele didactice, dar nu mai știu să vă spun
exact.
Doamna consilier Macovei Mihaela: foarte multe le-au adus înapoi stricate.
Domnul consilier Drăghiciu Adrian: am dat tablete și la două zile au venit cu elel
lipite cu super glue.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : începe școala în curând și de
aceea întrebam.
Doamna consilier juridic Guramba Carmen: a fost un plafon .
Viceprimarul: decât să dea 60 mai bine 30 dar bune.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : și pentru cei care au nevoie.
Facem și noi premierea domnului Mican în luna august? Am propus, am aprobat ,
am inițiat.
Viceprimarul: avem un proiect pe care îl vom finaliza, la monumentul de la școla,
când îl vom finaliza vom avea o festivitate.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : monumentul este una, premierea
unui sportiv este altceva, facem asta în vacanță.
Viceprimarul: domnul Moghior așa spunea, ar fi fost o festivitate frumoasă.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : mă gândesc că este mai greu
cuiva care este în cantonament la București să vină pentru asta. Perioada de
vacanță este mai lejeră . Știu că trebuia să se facă odată cu premierea celorlați,
înțeleg că bursele școlare au întârziat.
Domnul consilier Drăghiciu Adrian: au fost date o parte din ele.
Domnul consilier Melinte Marian: strada Poienii? Am discutat și la ședința trecută,
nu se face nimic.
Viceprimarul: strada Poienii este cea mai păguboasă pentru noi, s-a făcut ce nu s-a
făcxut niciodată, s-au făcut demersurile și a fost predată către Consiliul Județean.
Pe acel proiec avem garanția că se va întâmpla , vom avea asfalt , dar de azi și până
în ziua asflatării nuștiu cât va dura. Va fi o perioadă grea, cei mai mulți bani îi
cheltuim acolo.

Domnul consilier Melinte Marian: pe ce cheltuiți dacă nu se face nimic?
Viceprimarul:am băgat buldozerul.Câți bani vreți să cheltuim pe sectorul ală?
Domnul consilier Melinte Marian: pentru că nu băgați balast.
Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: drumul numai este
al nostru.
Viceprimarul: în anul 2021 nu s-a cheltuit pe brătila cât s-a cheltuit pe drumul ală.
Domnul consilier Melinte Marian: poate doar pe hârtie.
Viceprimarul: întrebati dumneavoastră cât este o oră de închiriat buldozerul, cât
este transportul.
Domnul consilier Melinte Marian: dacă tot se lucrează la iluminat, pe strada
Bisericii , la Helegiu , nu se face nimic, nu este iluminat. Sunt și acolo oameni
bătrâni, sau cu handicap, trebuieste pus.
Viceprimarul: ați solicitat și nu s-a pus? Faceți o solicitare, o depuneți la noi .
Legat de iluminat este o colaborare bună. Punând lămpi economice, s-a economist
și putem monta și altele.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : drumul spre Poiana este prins în
lista de investiții a Consiliului Județean pentru anul acesta? Puteți să aflați asta?
Cetățenii să știe daca va fi făcut anul acesta sau la anul.
Viceprimarul: avem promisiunea verbală , nu ne-au trimis nimic scris.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : l-am auzit pe domnul presdenite
cand spunea ca toate proiectele care au fost propuse au fost prinse. Acest drum se
încadreaza.
Viceprimarul: da. Astăzi sunt cele mai mari șanse ca acest drum să fie asfaltat. Nu
știu dacă pe alte masuri s-ar fi făcut.
Domnul consilier Zărnescu Vasile: ce facem cu apa la Brătila?
Viceprimarul: am discutat .Vă mai dau o veste proastă. Am crezut atât de mult în
proiectul de la Deleni, a fost atât de aproape, o doamnă . O persoană decedată, are
doi moștenitori, ceilalti moștenitori au fost ok , ne-au ajutat . Cealată persoană, la
notar a zis că nu știe dacă mai vrea, că pământul se vinde o singură dată. Celălalt a
fost foarte cooperant, am vorbit telefonic, doamna respectivă este cea care ne ține
pe loc. Nu mai vrea să vândă . Măcar daca ne spunea din ianuarie, noi lucrăm și la
proiectare. Cand să semneze, nu mai vrea.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : aveți vreo garanție că acolo ar fi
apă?
Viceprimarul: nu există nicăieri în comuna Helegiu o sursă mai mare decât asta. Că
este suficientă sau insuficientă , alta mai mare nu este.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : eu știu că în ultimii 4 ani au fost
foarte multe ințiative de genul acesta, nu s-a cumpărat pământ, dar s-au cheltuit în
jur de 500 de mii de lei , plus, minus, pentru forări și prospecțiuni și nu s-a

întâmplat nimic. Chiar din 2016 am început cu 50 de mii și apoi în fiecare an
miliarde, hai să forăm 100 de m, 200 și situația este aceiași.
Viceprimarul: acolo apa este la suprafată , nu trebuie să forăm , să facem nimic
,doar să o captăm în bazine. Dacă nu suntem proprietari nu o să putem face nimic ,
până nu faci dovada proprietății nu o să primești autorizație.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : nici nu am spus asta, dar în
buget s-au prevăzut 3 miliarde și ceva numai pentru satul Deleni , pe rețeaua de
apă.
Viceprimarul: pe acest proiect.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : spune-ti că nu trebuie săpat , că
apa este la suprafață.
Viceprimarul: este la suprafață, doar trebuie captată, am prevăzut mai jos un spațiu
unde amplasăm bazinele și apoi să o pompăm în retea.Dar avem acest impediment
deoarece s-a răzgândit doamna între timp.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela :mă gândeam că aveți altă
investiție.Cât a cerut?
Viceprimarul: am dat mai mult decât valora. O să chemăm un evaluator.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : există un raport de evaluare.
Viceprimarul: exact, am sărit un pic peste pretul din el. Desi de 10 ani nu a cosit
nimeni acolo , nu mai vrea să îi vândă. Este foarte greu, am rugat celălate rude să îi
spună și să înțelegă
Doamna consilier Coman Elena: rugămintea noastră este să semnați pentru ca
locuitorii satului Deleni să aibă apă.
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela : putem să îi facem o invitație la
ședința consiliului local.
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Aștefănoaia Ionuț declara
inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 28 iulie 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

