
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 11.03.2021, 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.50 din 5.03.2021. 

Secretarul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 14 

consilieri locali, a absentat 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 , 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 25.02.2021 

2. Proiect de hotarare privind concesiunea  pajistilor  aflate in proprietatea private a 

comunei Helegiu, judetul Bacau- Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

3. Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Helegiu  și a 

structurilor  fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local Helegiu-

Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

4.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei 

al unui teren (pășune) aflat în extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, punct 

Belcea Mocănească, parcela 2584/1/60, în suprafață de 27151 mp-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 25.02.2021. 

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 25.02.2021.  

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 concesiunea  

pajistilor  aflate in proprietatea private a comunei Helegiu, judetul Bacau- Initiator-

primar  Enea Nicu Ciprian. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul 

de hotarare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: e mai mult sau mai putin decât a 

fost? 

Viceprimarul : e un preț mai mare de 7 ori. 

Domnul consilier Stoica Nelu: la recomandarea Consiliului Județean? 

Viceprimarul: nu. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: conform 

amenajamentului pastoral s-a stabilit masa verde la hectar iar Consiliul Județean 

stabilește prețul mediu pe kilogram, ne-am raportat la anul 2020 , din care se scad 

cheltuielile.Acesta este prețulde pornire. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: se calculeaza conform formulei. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: termenul minim 

este de 7 ani, sunt obligațin să respecte încărcătura, toate acestea sunt prevăzute în 

documentația de atribuire.Utilizatorii trebuie să aibă o vechime de 5ani cu excepția 

tinerilor fermieri și să aibă punct de lucru pe raza comuei și se mai poate prelungi 

cu încă jumătate din perioada initială. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: care este obligația lor? 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: una din clauza de 

încetare a contractului este și neîndeplinirea sarcinilor din contract. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: recepția acestor lucrări se face de 

către APIA, dar ar trebui și o comisie la nivel de primărie. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: se va constitui o 

comisie care va verifica. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: sunt unii care le-au întreținut și 

unii care au luat bani, dar primăria nu a făcut mare lucru. 

Viceprimar: aceste observații să le faceți în scris. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dacă era un amendament să fie o 

receptie din partea autorității. 

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 

14/11.03.2021  , privind concesiunea  pajistilor  aflate in proprietatea private a 

comunei Helegiu, judetul Bacau,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 

Regulamentului de organizare si functionare al Aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Helegiu  și a structurilor  fără personalitate juridică din 

subordinea Consiliului local Helegiu- Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul 

de hotarare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: este vorba de acea documentație 

făcută de Harrison Consulting? 

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

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: cine este șef la salubritate? 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: Guramba Tudor. 

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 

15/11.03.2021  , privindaprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 

Aparatului de specialitate al Primarului comunei Helegiu  și a structurilor  fără 

personalitate juridică din subordinea Consiliului local Helegiu, aprobată cu 14 

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

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

apartenenţei la domeniul privat al comunei al unui teren (pășune) aflat în 

extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, punct Belcea Mocănească, parcela 

2584/1/60, în suprafață de 27151 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 

16/11.03.2021  , privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei al 

unui teren (pășune) aflat în extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, punct 

Belcea Mocănească, parcela 2584/1/60, în suprafață de 27151 mp, aprobată cu 14 

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

 

Diverse 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: să fie facut public , din timp, 

bugetul de venituri și cheltuieli. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: așteptăm sumele. 

 

Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Bulăiasa Elena declara 

inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 11 martie  2021 

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

 

Presedinte de sedinta 

Bulăiasa Elena 

 

 

                                                                                                                                            

Secretar general 

        comuna Helegiu , 

                                                                                                         Spiridon Mariana 

 Intocmit, 

 Cons.jr. Guramba Carmen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


