
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 27.05.2021, 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.95 din 21.05.2021. 

Secretarul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 14 

consilieri locali, a absentat  doamna consilier Bulăiasa Elena. 

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 9 puncte . 

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

Helegiu din 22.04.2021 

2. Proiect de hotarare 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 privind concesionarea  prin 

licitatie publica deschisa a trei terenuri ,in suprafata totala de 7500 mp.  aflate in    

proprietatea privata a comunei Helegiu identificate prin:  CF nr. 61589, , CF nr. 

61583, CF nr. 61585-  Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui 

imobil aparținând de extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, jud. Bacău în 

suprafață de 105300 mp,  punct “ Faget ”, înscris în cartea funciară nr. 60877- 

Helegiu , nr.cadastral 60877 , în două loturi-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 27151 mp,  punct “ Belcia Mocaneasca ”, înscris în cartea funciară nr. 

61599- Helegiu , nr.cadastral 61599 , în două loturi-  Initiator-primar  Enea Nicu 

Ciprian 

5. 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 



6. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău-Initiator-primar  Enea 

Nicu Ciprian 

7. Proiect de hotarare privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei 

a doua terenuri situate in extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, punct ’’ 

Curatura Manei’’ , unul  în suprafață de 25261 mp ,Tarla 78, Parcela 2604, si unul 

in suprafata de 2700 mp, Tarla 76, Parcela 2605-Initiator-primar  Enea Nicu 

Ciprian 

8.Proiect de hotarare privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor 

acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna 

Helegiu pentru sem. al II-lea al anului școlar 2020-2021-Initiator-primar  Enea 

Nicu Ciprian 

9 .Diverse 

Presedintele de sedinta , domnul consilier Aștefanoia Ionuț aduce la 

cunoștință faptul că se suplimenteaza ordinea de zi cu Proiect de hotarare privind 

aprobarea regulamentului pentru acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor 

care au obtinut rezultate deosebite -Locul I, II, III la faza judeteana, nationala, 

internationala a Olimpiadelor scolare, sau medalii de aur, argint, bronz la la alte 

Concursuri si Competitii, nationale,  balcanice sau europene. 

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 Aprobare a procesului- verbal al sedintei 

extraordinare a Consiliului Local Helegiu din 22.04.2021 

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 22.04.2021.  

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 hotarare 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 privind concesionarea  prin licitatie publica deschisa a trei terenuri ,in 

suprafata totala de 7500 mp.  aflate in    proprietatea privata a comunei Helegiu 

identificate prin:  CF nr. 61589, , CF nr. 61583, CF nr. 61585-  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 

28/27.05.2021  , 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 privind concesionarea  prin 

licitatie publica deschisa a trei terenuri ,in suprafata totala de 7500 mp.  aflate in    

proprietatea privata a comunei Helegiu identificate prin:  CF nr. 61589, , CF nr. 

61583, CF nr. 61585,  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 

documentației de dezmembrare a unui imobil aparținând de extravilanul satului 

Brătila, comuna Helegiu, jud. Bacău în suprafață de 105300 mp,  punct “ Faget ”, 

înscris în cartea funciară nr. 60877- Helegiu , nr.cadastral 60877 , 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 

29/27.05.2021 privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil 

aparținând de extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, jud. Bacău în suprafață 

de 105300 mp,  punct “ Faget ”, înscris în cartea funciară nr. 60877- Helegiu , 

nr.cadastral 60877  , aprobată cu 14 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 27151 mp,  punct “ Belcia 



Mocaneasca ”, înscris în cartea funciară nr. 61599- Helegiu , nr.cadastral 61599 , 

în două loturi-  Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul 

de hotarare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: sunt alte două loturi? Câte vor fi 

în total? 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: în total vor fi 7 

parcele pe care se vor amplasate eoliene. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: pe fiecare parcela în parte va fi 

amplast un turn? 

Primarul: da, pe fiecare parcela va fi amplasat un turn, vor concesiona 2500 mpdar 

jur împrejur nu va fi îngradit , sunt puncte unde curenții sunt mai puternici. 

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 

30/27.05.2021 privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil 

aparținând de extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, jud. Bacău în suprafață 

de 27151 mp,  punct “ Belcia Mocaneasca ”, înscris în cartea funciară nr. 61599- 

Helegiu , nr.cadastral 61599 , în două loturi, aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  nici o 

abtinere  , nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 5 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-  Initiator-

primar  Enea Nicu Ciprian. 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul 

de hotarare. 

Primarul: aveam 7 posturi la poliție locală , acum vom avea doar 6. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ramane birou? 

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: 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 

31/27.05.2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul 

de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice din subordinea 

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

vot împotriva. 



Se trece la punctul 6 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind aprobarea 

cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Salubrizare Bacău”-Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian.   

Primarul 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 

32/27.05.2021 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 7 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind atestarea 

apartenenţei la domeniul privat al comunei a doua terenuri situate in extravilanul 

satului Brătila, comuna Helegiu, punct ’’ Curatura Manei’’ , unul  în suprafață de 

25261 mp ,Tarla 78, Parcela 2604, si unul in suprafata de 2700 mp, Tarla 76, 

Parcela 2605-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 

33/27.05.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei a doua 

terenuri situate in extravilanul satului Brătila, comuna Helegiu, punct ’’ Curatura 

Manei’’ , unul  în suprafață de 25261 mp ,Tarla 78, Parcela 2604, si unul in 

suprafata de 2700 mp, Tarla 76, Parcela 2605,aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  nici 

o abtinere  , nici un vot împotriva. 

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

numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din comuna Helegiu pentru sem. al II-lea al 

anului școlar 2020-2021-Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian. 

Primarul prezintă proiectul de hotarare.   

Doamna consilier Coman Elena: ne bucuram ca ați luat această decizie. 

Primarul: banii alocați nu ne-au ajuns dar am mai alocat din bugetul local.Ne 

dorim ca în anul școlar 2021-2022 să schimbăm criteriile,trebuie făcută o diferență 

între media 8,5 și 10. Avem si două burse sociale. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu scrie nicaieri în documentația 

care a fost pusă la dispoziție că acest cuantum este pe lună. 

Primarul:spune legea. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:ar trebui și în proiect. Nu se 

spune decât 100 de lei ,iar proiectul este pe semestrul 2. 

Domnul consilier Aștefănoaia Ionuț:scrie cuantumul lunar. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:este o bursă socială, dacă știe 

cineva  cui se acorda acestă bursă. 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: sunt 2 persoane, din Deleni și una din 

Drăgugești. 

Doamna consilier Macovei Mihaela: la Deleni este Pirjol Andreea, fetiță 

diagnosticată cu CEZ. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: este și o fetiță , la Brătila, care se 

încadreaza. 

Doamna consilier Macovei Mihaela: fetița aceasta are documentația făcută la 

Bacău. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și fetița de la Brătila are 

documentația făcută, este vorba de Văsâi Raluca. 

Primarul: a venit astăzi cineva de la Văsâi dar nu avea încă toate 

documentele.Mergeau la Bacău , la comisie. 

Doamna consilier Macovei Mihaela: documentele trebuiau aduse la școală. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:vă spun să luați în calcul și acest 

caz,  trebuie discutat în Consiliul Administrativ.E un văduv care are si el probleme 

de sănătate și care creste doi copii singur. 

Primarul: bursele sociale nu se refera la cazurile sociale. E vorba de cei care au 

probleme și pot face dovada cu documente.Fetița este posibil să fie și bolnavă,nu 

au venit , de asta se și ocupă acum familia Stanciu.Noi cunoaștem cazul, domnul 

Văsâi are o pensie de boală, poate reușim să-l ajutăm și cu niște materiale de 

construcție, au fost astăzi la primărie și spuneau că merg la doctorul de familie, 

probabil nu au făcut încă demersurile 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ei nu au știut de aceste burse 

până acum, nu au știut de Hotararea de Guvern din decembrie. 

Primarul: dumneavoastră de când știți de situația respectivă? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu știu de mult. 

Primarul: o luăm în calcul, cei cu bursă socială sunt remunerați tot anul și clar este 

un sprijin pentru familia respectivă. 

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 

34/27.05.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor 

acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna 

Helegiu pentru sem. al II-lea al anului școlar 2020-2021,aprobată cu 14 voturi 

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

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind aprobarea 

regulamentului pentru acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au 

obtinut rezultate deosebite -Locul I, II, III la faza judeteana, nationala, 

internationala a Olimpiadelor scolare, sau medalii de aur, argint, bronz la la alte 

Concursuri si Competitii, nationale,  balcanice sau europene. 

Primarul prezintă proiectul de hotărâre. 

Primarul: aș veni cu propunerea să modificăm cuantumul premiului, sumele sunt 

cam mari. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: am avut în vedere stimularea 

tinerilor, sunt un pic cam mari dar am luat în calcul și faptul că se reține 

impozit.Este un campion național. 

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 35/27.05.2021 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea de 

premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au obtinut rezultate deosebite -Locul I, II, 

III la faza judeteana, nationala, internationala a Olimpiadelor scolare, sau medalii 

de aur, argint, bronz la la alte Concursuri si Competitii, nationale,  balcanice sau 

europene ,aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  nici o abtinere  , nici un vot împotriva. 

 

DIVERSE 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: care e treaba cu drumul la Poiana Mare? 

Primarul: de luni avem un buldozer, sunt mai multe drumuri pe care vrem să 

intervenim, o săptămână –două ,vom avea un buldozer. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: la moară este veche treaba.Nu ati dus buldo sa 

ia balastul de pe beton. 

Viceprimarul: au fost într-o zi băieții dar nu s-au încadrat. 

Primarul:balastul e adus de cineva? 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: nu, l-a adus apa. 

Doamna consilier Coman Elena: la mănăstire s-a rezolvat drumul? 

Primarul: da. Noi folosim doar oamenii de la salubritate care se implică foarte mult 

dar putem să îi folosim doar în săptămâna în care nu duc gunoi. 



Domnul consilier Busuioc Daniel:pe strada Busuiocilor ,să dați un ajutor pentru 

oamenii care construiesc. 

Primarul: da. Nu am vorbit, să vină cu o cerere și îi vom ajuta. 

Domnul consilier Busuioc Daniel:este balast la Trei fântâni, s-a înfundat. 

Primarul: s-a colmat, se va curăța.  

Domnul consilier Busuioc Daniel:la Drăgugești să puneți niște regulatoare de 

presiune. 

Primarul: nu, la Drăgugești nu este apă. Am vizat 3-4 surse de apă pentru a 

suplimenta. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: sunt la Tofleandra, acolo este un izvor bun de 

captat. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: domnul viceprimar, erau niște 

izvoare care le-ați identificat, ce s-a întâmplat cu ele? 

Viceprimarul: lucrăm la acele izvoare, încercăm să achiziționăm terenul, le vom 

capta. Acolo , proprietarii terenului , sunt două familii iar în una sunt 8 moștenitori, 

urmează să achiziționăm terenul, concomitent lucram la proiectare. 

Primarul: izvoarele au scăzut foarte mult. 

Domnul consilier Stoica Nelu: la Deleni, în centru, este un singur coș. 

Primarul: o să achiziționăm 30 de pubele, nu cred că am făcut încă achiziția. 

Doamna consilier Stanciu Elena: va rog să puneti și la biserică. 

Primarul: la Ciortea sunt 3 pubele, dar dacă sunt resturi de corona ni le refuză la 

groapa de gunoi, părintele a mutat pubelele în spate.Plătim foarte mulți bani la 

groapa de gunoi. 

Doamna consilier Stanciu Elena: măcar un coș mic. 

Primarul: ieri am fost la Ciortea pentrua masura parcarea pe stânga și pe 

dreapta.Am discutat și despre pubele dar nu le scoate în față pentru că omul aruncă 

acolo și nu întelege. 

Domnul consilier Stoica Nelu: să colectăm selectiv. 

Primarul: noi încercăm, dar avem cantitate mica și ne este greu în sat. Ieri am fost 

să vedem rezervoarele și am găsit mizerii și resturi în fața rezervorului. Este o 

problemă de mentalitate, pe islaz sunt 2 camioane de gunoi. Nu pot să duc buldo 

acolo deoarece se taie cauciucurile. Referitor la apă , suntem depășiți, sursa a 

scăzut foarte mult.Avem o rețea de distribuție bună dar avem o problemă cu 

captarea. Vom încerca să suplimentăm, la Tofleandra nu există nicio sursă, partea 

de la deal nu mai este.Am încercat să o curățăm, m-am gândit că se adună, este 

foarte patina apă. Am fost la peștera, unde este un budăi, am vrea să o aducem și să 

ne înțepăm în rețea.Vom trata apa cu clor ca să nu mai fie folosită la udat. 

Singurele surse unde apă ar mai fi este în zona izvoarelor , la Helegiu dar nu sunt 

pe terenul nostru, nu prea ne-am înțeles cu proprietarii și nu sunt acte. Trebuiesc 

făcute documente. O să încerc să gândesc un proiect pentru Helegiu, să facem un 



proiect de suplimentare și branșamente la limita proprietății, cu cămine.La 300 de 

abonați înseamnă 3 miliarde, dacă va fi rectificare vom găsi soluții pe Helegiu. La 

Deleni și Drăgugești avem o problemă gravă cu captarea, dacă găsiți o soluție. 

Daca cunoasteți zone cu izvoare care să merite investiția, va rog să îmi spuneti. 

Am rezerve legate de sursa de apă, nu știu ce soluție să găsim, dacă s-ar reînființa 

barajul Belci ar fi soluția cea mai bună pentru Brătila. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: domnul Măgdălina este în ADIS, 

noi am plătit acea contributie de 10000 de lei pentru că nu suntem în POIM, poate 

în următorul masterplan, se fac proiecte, să discutăm strategiile, să fim acolo, să 

include și comuna Helegiu.  

Primarul: vorbim de ADIB, nu de ADIS. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: se fac proiecte, să facem 

demrsurile sa fim în acele  proiecte. Sa disutam la Consiliul Judetean, problema 

apei este o problemă de strategie națională, următoarea investitie să cuprinda și 

comuna helegiu , chiar și peste 10 ani, este vorba de investiții foarte mari care cu 

un buget local nu se vor putea face. Ar putea fi o soluție Raja care vine până la 

Slobozia și care ar putea să dezvolte o afacere macar pentru Brătila. 

Primarul: o să avem o discuție dar ei se plâng de apă și mai mult. E o problemă 

gravă a apei, volumul apei este foarte scăzut. 

Domnul consilier Stoica Nelu: la pârâul Bălănesei? 

Primarul: nu e terenul nostru, nu suntem proprietari.Am vorbit cu oamenii din 

Drăgugești, am fost la stâna lui Ștefănoia, nici macar nu mai curge apă 

acolo.Vorbim de o perioadă secetoasă, poate își mai revin izvoarele. Apa , macar 

atât cât este, nu este plătită, nu m-a sunat nimeni să plătească.În zona noastră nu 

există apă, doar apă de suprafață. 

Domnul consilier Stoica Nelu: la Deleni este un bătrân care nu are nici un venit, 

Ion Ababei. 

Primarul: putem să îi facem un ajutor social, să vină cu o cerere și să nu aibă 

pensie.O să verificăm. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: am înțeles că școala de la Drăgugești este rău 

aprovizionată cu produse de igienă. 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: școala are produse de curățenie, avem 

produse. 

Domnul consilier Melinte Marian: drumul Poienii? 

Primarul: am predat drumul către Consiliul Județean și se va moderniza prin 

asfaltare. Vom îndrepta cu buldo, joi am semnat protocolul, au început proiectarea 

, am masurat subtrasversările și se vor apuca de treabă. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: la bufet la Brătila, bălăriile, la 

camera de captare, sunt mai mari , trebuie curățate. 

Primarul: vom urca, am văzut că sunt și  niște găuri în asfalt, vom repara. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: microbuzul școlar merge pe 

Vale? 

Primarul: nu știu. 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: nu știm, copii vin cu mașina. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: am, discutat la sfârșitul ședintei 

precedente că ne vom întâlni la Brătila ,sedințele sunt publice, ce ne facem dacă 

mai vin 10 persoane? Se încălzește, abia respirăm, stăm si cu masca pe față. 

Primarul: eu zic că e bine la primărie, mi se pare normal ca sedințele consiliului să 

se țină în sediul primăriei, avem o primarie frumoasă, condițiile sunt bune. Vom 

mai face și acolo, mă gândeam să facem în toate satele, am zis să tinem sedința 

astăzi aici să depuneți și declarațiile de avere și interese și veneam în sprijinul 

dumneavoastra. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: e păcat de clădirile si de la 

Deleni și de la Brătila, Drăgugești, suntem mai aproape de oameni. 

Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Aștefănoaia Ionuț declara 

inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 27 mai 2021 

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

 

Presedinte de sedinta                                     Secretar general comuna Helegiu , 

Aștefănoaia Ionuț                                                       Spiridon Mariana 
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