
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 31.08.2021, 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.136 din 21.08.2021 , ordinea de zi a fost suplimentată prin 

dispozitia primarului nr. 144 din 30.08.2021. 

Secretarul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 13 

consilieri locali, a absentat  domnul consilier Andrei Daniel și doamna consilier  

Geaboc Bădic Rodica Mihaela. 

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  consilier Coman Elena da citire ordinii de zi . 

Proiectul ordinii de zi cuprinde 6 puncte . 

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

Helegiu din 28.07.2021 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de dezmembrare în două 

loturi  a unui imobil aparținând de domeniului privat al  comunei Helegiu,  jud. 

Bacău, în suprafață de 105300 mp,  punct “Fundu Mutoiului ”, înscris în cartea 

funciară nr.  60877- Helegiu , nr.cadastral . 60877-  Initiator-primar  Enea Nicu 

Ciprian 

3. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local 

Helegiu nr. 20/22.04.2021, privind aprobarea trecerii din domeniul public al 

comunei Helegiu  în domeniul privat al comunei Helegiu a unui teren intravilan , 

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

4. Proiect de hotarare privind concesionarea  prin licitatie publica deschisa a unui 

teren in suprafata totala de 2500 mp.  aflati in proprietatea privata a comunei 

Helegiu identificat prin:  T nr. 76, P nr. 2604, CF nr. 61648-  Initiator-primar  Enea 

Nicu Ciprian 

5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 

comunei Helegiu pentru anul 2021 și completarea listei de investiții-  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.” 

Primarul: mi-aș dori ca înainte de a deschide lucrarile sedinței de astăzi să vi-l 

prezint pe tânărul Emanuel Mican din satul Drăgugești , comuna Helegiu. În 

ședința din iunie , l-a initiative unor consilieri, s-a aprobat și premierea tinerilor 

care au rezultate foarte bune și în alte activități. Astăzi este vorba despre Emanuel 

care are multiple titluri și cupe la box, printre care și titlul national castigat anul 

acesta . Aș  fi vrut să-l invit la deschiderea anului școlar , era frumos ca și ceilalți 

tineri din comuna  ,poate iar fi urmat exemplu și8 s-ar fi înscris la sport, pentru că 

sportul dezvolta armonios, dar nu s-a putut deoarece maine el ar fi trebuit să plece 

în Germania unde se pregătește pentru campionatul mondial, sunt convins că va 

veni cu titlu și îl vom face cetațean de onoare al comunei.Noi așa cum am aprobat 

în ședința din iunie am pregătit o diploma de excelență și un premiu banesc , pe 

care îl merita, putea să fie și mai mult dar atât ne permitem noi astăzi . O să-I urez 

spor , putere ,cât mai multe titluri , premii și să vii cu drag în comuna noastră. 

Domnul Emanuel  Mican: mulțumesc !Vă mulțumesc foarte mult pentru acest 

premiu și cred că oricine ar vrea să găsească o motivație în viață și să-și 

construiască caracterul armonios , ar trebui să facă un sport, indifferent de nivelul 

la care îl practică.Cred că asta este cel mai important, motivația, disciplina care ti-o 

oferă.  

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi Aprobarea procesului- verbal al sedintei 

ordinare a Consiliului Local Helegiu din 28.07.2021. 

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 27.07.2021.  

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 

documentației de dezmembrare în două loturi  a unui imobil aparținând de 

domeniului privat al  comunei Helegiu,  jud. Bacău, în suprafață de 105300 mp,  

punct “Fundu Mutoiului ”, înscris în cartea funciară nr.  60877- Helegiu , 

nr.cadastral . 60877-  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 

47/31.08.2021 privind aprobarea documentației de dezmembrare în două loturi  a 

unui imobil aparținând de domeniului privat al  comunei Helegiu,  jud. Bacău, în 

suprafață de 105300 mp,  punct “Fundu Mutoiului ”, înscris în cartea funciară nr.  

60877,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 modificarea 

anexei la Hotararea Consiliului Local Helegiu nr. 20/22.04.2021, privind aprobarea 

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

Helegiu a unui teren intravilan , situat în localitatea Brătila, str. Ceir  - initiator -

primar  Enea Nicu Ciprian. 

Primarul: este vorba de acel proiect de hotarare pe care l-am inițiat în aprilie în 

urma mai mutor cereri , cetățeni care sunt inbteresati de două terenuri în zona Ceir, 

în zona fostului CAP, atunci am aprobat o suprafată de 2043 mp , atât cât aveam 

noi în domeniul public. În urma măsurătorilor făcute s-a constata că suprafața este 

mai mare cu 1000 mp , în realitate sunt 3250 mp, suprafata pe care astăzi o 

modificăm, urmează să o intabulăm, si apoi o vom scoate la licitație pentru cei 

interesati.Pe langa această parcelă mai avem o suprafață de 1500 mp în aceiași 

zonă care este deja în domeniul privat.  

Domnul consilier Stoica Nelu: pe teren, în partea spre drumul principal se 

învecinează cu UAT Helegiu. De acolo  mai este o parcel?  

Primarul: dumneavoastră spuneți de documentația pentru suprafața pe care 

urmează să o modificăm? 

Domnul consilier Stoica Nelu: da. 

Primarul: de acolo este suprafata de 1500mp de care spuneam mai devreme, ea este 

actualizată și este domeniul privat pe suprafața reală. Sunt două parcele, de acolo 

până în Drug Cezar  sunt 1500 mp pe care îi ocupă abuziv o familie Costișanu. 

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 

48/31.08.2021 privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local Helegiu 

nr. 20/22.04.2021, privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei 

Helegiu  în domeniul privat al comunei Helegiu a unui teren intravilan , situat în 

localitatea Brătila, str. Ceir,aprobată cu 11 voturi „pentru” ,   două abtineri din 

partea domnului consilier Stoica Nelu și a domnului consilier Busuioc Daniel , nici 

un vot împotriva. 



Se trece la punctul 4 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind concesionarea  

prin licitatie publica deschisa a unui teren in suprafata totala de 2500 mp.  aflati in 

proprietatea privata a comunei Helegiu identificat prin:  T nr. 76, P nr. 2604, CF 

nr. 61648-  Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

Primarul: este vorba de terenul pentru eoliene, 2500 mp , avem 6 sau 7 eoliene cu 

care ne aflăm în procedura de licitație, primele patru au fost scoase la licitație și au 

fost concesionate.  

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: trei și am mai avut 

încă una  săptămana trecută. 

Primarul: au mers pe rând deoarece s-au intabulat separat. 

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 

49/31.08.2021 privind concesionarea  prin licitatie publica deschisa a unui teren in 

suprafata totala de 2500 mp.  aflati in proprietatea privata a comunei Helegiu 

identificat prin:  T nr. 76, P nr. 2604, CF nr. 61648,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 rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pentru anul 2021 și 

completarea listei de investiții-  Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian. 

Primarul: înainte de a vă prezenta domnul contabil rectificarea aș vrea să vă prezint 

eu modificarea listei de investiții penru a înțelege de ce amj suplimentat ordinea de 

zi. Sperăm că nla mijlocul lui septembrie să se redeschidă  un PNDL 3 , am gandit 

, împreună cu colegii mei, un alt proiect mare, pe langă celălalte doua pentru care 

sperăm să obținem finanțare, un proict ambițios, pe canalizare și alimentre cu apă 

pe satele Brătila și pe Drăgugești, pe Drăgugești cxanalizare, sip e Brătila un 

proiect integrat de canalizare și alimentare cu apă. Am identificat , intr-un fel sau 

altul, terenul pe care sper să dăm de apă suficientă, intersectia de jos de la pod 

,unbde este islazul astăzi, acolo cred că vom găsi izvoare și debit de apă suficientt, 

și să nu intrăm  în conflict cu cei care au astăzi retea proprie. Dus undeva în Ceir, 

în varful dealului , în rezervor și din rezervor să deservească întregul sat, mai puțin 

Ciortea de Sus , cu proiectul de acolo pentru că nu ajunge , cred că o să trebuiască 

pentru Mocani o altă stație de pompare, soluția o va da proiectantul. Eu sunt 

încrezător că proiectul va primi finanțare, așa cum sunt convins că și acel proiect 

cu pârâul Drăgugești și gazul să găsim sursă de finanțare, noi facem proiectul . 

Poate vine și la noi , datoria noastră este să facem proiecte și dacă se deschide 

sursa de finanțare să nu fim nepregătiți și să nu avem proiectul nefinalizat. Am 

făcut sedința la sfarșitul lunii deoarece am așteptat o rectificare care nu  a  venit, 

sunt șanse să o avem la începutul lunii septembrie, vom avea o ședință imediat ce 



vom primi niște bănuți la rectificare pentru că vreau să aprobăm și indicatorii 

tehnico economici la două lucrări care le voi depune pe PNDL 3, strada Ciortea de 

Jos și alimentarea cu gaz , trebuie actualizată. Noi o depunem , ne facem datoria, 

poate se uită cineva și spre Moldova.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: pentru noi cu ce ați spus cu canalizare și apă e 

ok . Prioritar  pentru Moldova este apă și canalizare , infrastructură.  

Primarul: e condiție pusă pentru drumuri , de aia am și scos Ciortea de Jos , pentru 

că dacă intră apa și canalizarea atunci vom putea face și la Momanu. Avem o 

grămadă de proiecte mari, curajoase depuse . 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: nu ajunge apa până la magazin. Ce facem cu 

ceilalți de la deal.  

Primarul: vedem . 

Viceprimarul: va da soluții proiectantul.  

Domnul consilier Zărnescu Vasile: ce soluții? Și podețele în loc să le facă drept 

cum e drumul sau dus invers.  

Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă rectificarea bugetară. 

Domnul consilier Stoica Nelu: am văzut că pentru terenul de sport de la Drăgugești 

s-au mai alocat înca 40 de mii de lei.  

Primarul: înh afară de suprafata de joc care a costat 80 de mii de lei , diferența se 

regăsește în tot ce înseamnă reparații plase, plăcile de beton de jos care au fost 

schimbate. 

Viceprimarul: înlocuirea la toată plasa de jur împrejur , vopsit, încă o alee turnată , 

rigolele făcute plus zidul care a fost armat și care nu mai permite ca apa pluvială să 

se ducă către vecini, apa a fost dirijată către terenul proprietate a școlii. 

Primarul: lucrarea a fost realizată cu o firmă din comună, din Brătila, a lui Josan.  

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: eu aș vrea să nu aprticip la vot . 

Primarul: este incompatibil.  

Secretarul general al comunei, doamna jurist Mariana Spiridon: vă abțineți.  

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 50/31.08.2021 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pentru 

anul 2021 și completarea listei de investiții ,aprobată cu 8 voturi „pentru” ,  5 

abtineri : domnul consilier Drăghiciu Adrian, domnul consilier Zărnescu Vasile , 

domnul consilier Melinte marian, domnul consilier Busuiocd Daniel, domnul 

consilier Stoica Nelu , nici un vot împotriva. 

 

DIVERSE 

 



Domnul consilier Busuioc Daniel: ați făcut recepția la teren , la Drăgugești?  

Primarul: da.  

Domnul consilier Zărnescu Vasile: ce ați făcut la biserică este ok. La Stanciu unde 

este podețul s-au mai tamponat  mașini, trebuie făcut la fel. 

Primarul: avem o lucrare în derulare  cu asfaltare pe două străzi și am avut o 

discuție cu constructorul și o să ajung și la Brătila, în trei locuri trebuie peticit și 

reparația podețului. Ca  să nu desfac podețul deoarece s-a mutat , o să punem o 

panza ceva și apoi vom turna asfalt peste. Mai este o groapă , cred că acolo sunt 

ceva izvoare, este o zonă mlăștinoasă, ori conductă de apă spartă, pentru că și anul 

trecut a fost reparat acolo. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: la Crețești? 

Primarul: la Crețești am terminat , sau dus 10 mașini de beton. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: șanțuri nu se fac? 

Primarul: se fac și șanțuri , așa cum am făcut la Crețești , vreau să-i felicit pe 

locuitorii acestei străzi , au fost foarte operative, mai ales familia Neacșu,așa am 

propus și la Drăgugești pe Dealul Bisericii, oamenii vor fi deschiși și vor colabora 

și acolo. În situația în care facem un drum de 400 metri cu 35000 de lei e bine, 

dacă am fi făcut cu o firmă am fi sărit de 100 000 de lei , cu beton rutier , arata 

bine, drumul acela era impracticabil. Eu zic că încet, încet reușim să ducem la 

capăt toate stăzile din comună, răbdare să fie. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: Ciortea de Sus, domnule primar ? 

Primarul: avem un proiect aprobat , poate îl facem în primavara dacă nu primim 

nimic pe rectificare, dacă o să am bani pentru cele trei proiecte pe care le-am făcut 

anul acesta : Ciungi, Ciortea de Jos și Costea, prioritar pentru mine este astăzi 

drăgugeștiul, strada Ciungi care arată foarte rău , este și foarte întinsă, sunt niște 

izvoare acolo care încontinu țin drumul îmbibat cu apă , acolo va fi un proiect , 

dacă vom primi ceva bani pe rectificare, să îi duc acolo și să încep lucrarea pe 

strada Ciungi.  

Domnul consilier Melinte Marian: la Helegiu nu aven nicio străduță . 

Primarul: nu. La Helegiu avem toate străzile în proiect.  

Domnul  consilier Busuioc Daniel: strada Busuiocilor? 

Primarul: strada Busuiocilor  este prinsă, spuneți dumneavoastră ce sursa să 

folosim.  

Domnul  consilier Busuioc Daniel: la țeavă acolo au pus oamenii , s-a facut teren 

drept. 

Primarul: noi din primarie suntem deschiși și dispuși să atragem toate fondurile 

posibile , nu avem de unde să le aducem. Eu mă mândesc cu comuna Helegiu , aici 

încă se mai lucrează ceva. V-aș sugera să mergeți  să vedeți. 

Domnul  consilier Busuioc Daniel: cele care au fost începute să fie finalizate, tot ce 

propuneți  să fie finalizat. 



Primarul: nici dumneavoastră nu ați terminat casa de făcut pe afară, nici eu nu am 

terminat-o ,aceiași situație este. 

Domnul  consilier Busuioc Daniel: poate fac o manastire între timp. 

Primarul: la Helegiu avem două străzi , două proiecte majore. Strada Poienii este 

predată Consiliului Județean cu garanția că în toamnă sau în primavera se va 

asfalta, maine am o întalnire de lucru cu consiliul județean și cu Serviciul de 

Gospodărire a Apelor , deoarece nu vor să ne acorde avizul. Să nu credeți că este 

ușor , pentru un proiect , 1 an de zile treci prin niște site la toate instituțiile. Legat 

de Drumul Poienii în 2006 drumul respective a fost înalțat în urma inundațiilor din 

2005,  sub o forma ilegală, pentru că strada respective a fost mereu strada drum, nu 

a fost niciodată dig sau obiectiv care să aparțină APE –lor române. Dovada că 

astăzi am scos extras de la BCPI prin care strada respectivă este intabulată și este 

parte din nomenclatorul stradal. Mâine cred că vom găsi înțelegere și vom cădea la 

înțelegere toate instituțiile , vom primi avizul la lucrarea respectivă, urmează faza 

de proiectare și execuție pe care Consiliul Județean o va derula, și nu am nici o 

grijă  că acel obiectiv nu se va finaliza. E adevărat că nu se va finalize anul acesta, 

dar după termene nici nu avea cum. Ținând cont că în aprilie l-am predat către 

Consiliul Județean și faptul că am avut bête în roate de la APE ,am avut aceleași 

problem cu ei și la strada Busuiocilor care este parte din proiectul de amenajare al 

pârâului drăgugești depus pe CNI, lucrare care este deja intrată în comisia tehnică, 

65000000 lei este valoarea proiectului, valoare pe care nu am făcuto eu ci de o 

firmă de proiectare de la Iași , am avut o vizită în teren miercuri sau joi din partea 

CNI care au venit la invitația mea. Cinci săptămâni la rând am mers la București în 

fiecare miercuri și am stat pe capul lor, cu zeci de poze făcute, pentru că nu au 

crezut că o cale de acces către 3-400 de case se face prin albia pârâului. Au venit 

două personae de la CNI , am mers în teren, s-au convins că așa este. Pe lângă cele 

două obiective, pârâul Helegiu , Drăgugești și Brătila avem strada Busuiocilor, 

Bălan și Ciortan la Helegiu. Nu pot să gândesc acum alte proiecte pe bucățele , 

străduțe mici , dacă eu îmi doresc ca acel proiect mare, în special pe Drăgugești pe 

vale ar fi un lucru extraordinar. Ar avea și ei un drum, nu ar mai merge copii prin 

apă și ar fi foarte important. Dacă se consideră că sunt foarte mulți bani pe 

proiectul respective și că este nevoie să mai tăiem, clar vor fi tăiate din străzile 

Ciortan s-au de la Deleni sau care sunt mai mici și pe care putem să le finalizăm 

noi , așa cum fac astăzi strada Movilei, Crețești , strada Bisericii , pe bugetul 

nostru. 

Domnul  consiler Melinte Marian: strada Bisericiii la Helegiu? 

Primarul: nu, strada Bisericii la Deleni, la Helegiu nu avem strad Bisericii , nu este 

un obiectiv foarte important pentru noi. Important este să facem acolo unde sunt 

mai mulți oameni, plătitori de taxe și impozite. 

Domnul  consiler Melinte Marian: sunt oameni și acolo. 



Primarul: toate bucățelele sunt importante , dar prioritar suntașezările mari.Pentru 

orice edil prioritar sunt acele zone în care sunt aglomerări de populație. Nu este 

normal să fac o stradă cu 10 case în detrimental unei străzi cu 60 de case. Nu era 

normal să fac , chiar dacă mă doare sufletul și ar fi trebuit întâi să fac strada 

Poienii, nu puteam să fac asta și să nu continui Deleniul și Drăgugeștiul până în 

capăt, să nu fac strada Bisericiiunde sunt 4-500 de case, iar un drum al Poienii care 

duce către comuna livezi și deservește 10 case. Dar o să se facă, îl vor face cei de 

la drumurile județene, se va transforma și va fi asfaltat cel târziu în primavera .  

Domnul consilier Busuioc Daniel: să le faceti pe cele ale satului, acolo sunt la 

județ. 

Primarul: o să fac pe fiecare în parte. Nu îmi doresc decât să îl duc la capăt, aveți 

garanția că mandatul acesta voi face tot ce este posibil să o duc la capăt. Sunt la 

primărie în fiecare zi, îmi dau silința, mi-aș dori și eu să avem cât mai mult. Cea 

mai mare problemă este că nu avem apă. Este o problemă de care nu suntem 

vinovați astăzi, nu putem face deoarece vinovații sunt în sat, nu la primărie. 

Instalația respective are debitul necesar, pentru că astăzi l-am calculat, pentru ca 

apa să ajungă fiecărui în parte, dar pentru că fiecare , când vine apa, udă grădina, 

nu are cum să ajungă la fiecare. Acum lucrăm la Drăgugești, să captăm alte două 

izvoare, să mai aducem 1,5 l/s. Ieri am avut o discuție cu nea Vasile Pârjol, care 

este șeful familiei de la care vrem să luăm terenul , ne-a garantat că doamna care s-

a opus până acum ar fi de accord și ne va da în jur de data de 6-7 septembrie, va 

semna împuternirea pentru a putea demara proiectul. Am făcut proiectul dar nu 

putem obține avize și autorizație de construire deoarece terenul nu este al meu.  

Viceprimarul: în situația în care la începutul anului, în ianuarie, februarie eram de 

acord toată lumea.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: pe Deleni în ce stadiu sunteți? 

Primarul: asta spun acum. Am contractat o firma de proiectare, firma ne-a făcut un 

proiect, ridicările TOPO, măsurătorile , studio hidro. Bani nu avem pentru 

finantare. În buget am pus 1 miliard pentru proiectare și două miliarde vechi pentru 

execuție, bani care sunt în buget pe lista de investiții , nu sunt cheltuiți. Nici nu 

cred că vom cheltui banii aceștia 2 miliarde jumătate , pentru  că dacă abia acum se 

semnează actele nu avem când să finalizăm proiectul, apoi  de obținut avize și de 

făcut licitație. Suma respective se va regăsi în excedentul de anul viitor.  

Viceprimarul: pe Deleni eram mult mai avansați dacă unul din membrii familiei 

Pârjol nu se opunea.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: cum se pot face favoruri pentru alții se poate 

face și pentru domnul acesta, îi  cumpărăm în altă parte. 

Primarul: nu vrea nimic . 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: ați promis că se curate pomii de pe marginea 

șoselei, afectează mașinile care trec. Chiar nu se poate lua o hotărâre? 



Primarul: am discutat , sunt 140 de lei ora, ce înseamnă utilaje ,oameni, carat, 

minim 100 de ore plus TVA , 16 600 de lei. Cred că săptămâna viitoare vom găsi 

împreună cu domnul contabil o soluție. 

Viceprimarul: am sunat și am încercat să găsim o altă firmă dar nu este.   

Domnul consilier Busuioc Daniel: cu băieții de la ajutor social? 

Primarul: dar nu avem. Am chemat cinci personae astăzi, au venit trei, unul a lui 

Tremurici, Darie și Sava .  

Doamna consilier Stanciu Elena: niște pubele de gunoi la biserică. Ați spus că sunt 

pe uliță , nu sunt. Am văzut că mizeria o strâng colegii nostril de la poliția locală. 

Duce-ți o pubelă acolo, nu ai unde să arunci o lumânare. 

Primarul: sunt trei pubele în spatele capelei.  

Doamna consilier Stanciu Elena: eu sâmbătă m-am dus pe poarta din spate , special 

și nu e nimic. 

Primarul: eu știu că părintele nu vrea să le scoată pentru că omul pune tot felul de 

gunoaie. 

 Doamna consilier Stanciu Elena: și atunci cum să facem, să aruncăm gunoaiele în 

curtea părintelui?  

Primarul: la rampa de gunoi nu mă primește cu resturi de la coroanele din plastic și 

fier. 

Doamna consilier Stanciu Elena: eu cred că oamenii sunt suficient de  înțelepți 

încât să nu arunce coroanele la pubelă. S-a tot mediatizat acest lucru. Eu când le-

am luat de pe mormânt am mers pe terenul meu și am dat foc la ele. 

Primarul: toate coroanele erau în pubele. 

Doamna consilier Stanciu Elena:  în stație nu mai este. 

Primarul: am dat comandă de alte 30 de pubele la o firma, 900 de lei bucata, 

urmează să le achiziționăm și mai dăm doua acolo, dar eu știu  că părintele are trei 

pe care le tine în magazie și nu vrea să le mai scoată.   

Doamna consilier Stanciu Elena:  în stație la Mocani, oamenii sunt total 

nemulțumiți ca nu au unde  să arunce gunoiul. 

Primarul: în urma unei sesizari făcută de o familie în care spune că miroase foarte 

urât și că nu vede rostul pubelei  în centru. 

Doamna consilier Stanciu Elena:  cei de la Momanu la deal, acolo duceau gunoiul. 

Primarul: nu merge mașina acolo? 

Doamna consilier Stanciu Elena:  nu merge, nu urcă la deal.  

Primarul: vom pune o pubelă acolo unde este ciușmeaua, la capătul betonului.  

Doamna consilier Stanciu Elena:  când începeți asfaltarea pe dealul lui Costea și pe 

ulița Momanu. Credeți că se va face anul acesta? 

Primarul: nu.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Doamna consilier Stanciu Elena:  niște balast puteți duce acolo? 

Primarul: da. Strada Ciortea de Jos o voi depune, așa cum am spus, pe  PNDL și 

sunt sigur că va intra, pe CNI nu a intrat la finanțare, o să-l mut pe PNDL cu 



garanția că va intra, e o condiție ca străzile care vor fi finanțate să aibă apă și 

canalizare,  tocmai de aceea vrem apă și canalizare la Brătila, să nu ajungem în 

situația de a sparge asfaltul. La Deleni avea o instalație de apă și canalizare pe toate 

străzile și era normal să îl asfaltez chiar dacă nu este apă suficientă. Legat de 

Ciortea de Sus , de Ciungi și de strada Costea , le-am prins pe lista de investiții cu 

partea de proiectare, avem proiectul finalizat, avem SF , avize dar nu avem 

finanțare. Dacă avem finanțare aș face strada Ciungi întăi pentru că arată foarte rău 

în comparație cu Ciortea, dar trebuie făcută și asta.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: să nu o faceți ca și pe strada Busuiocilor, le-ați 

stricat oamenilor intrarile în curți . 

Doamna consilier Coman Elena: vreau să vă întreb dacă mai aveți în vedere 

 puntea  ? 

Primarul: da. 

Doamna consilier Coman Elena: anul acesta? 

Primarul: nu.Aș face de toate, dar nu avem bani. 

Domnul stoica nelu: când aduceți pubele poate puneți și în centru, la Deleni,  una. 

Primarul: e o mizerie acolo de nu se mai poate. O să vă arăt poze cum arată parcul 

de la Deleni, de la Drăgugești, de la Brătila , în fiecare vineri, după ce trec colegii 

de la poliția locală și cu Marius, doar ei fac curățenie în parcuri, a doua  zi este la 

fel. Nu înțeleg de ce trebuie să mănânci semințe șisa dai pe jos, sau de ce să te urci 

pe banca aia nouă și să o rupi . Am poze trimise de vecini , de la căsuțele puse de 

noi la Brătila, s-au urcat pe ele.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: becul de pe ulița Busuiocilor, de la ciușmea ar 

trebui mutat în intersecție.  

Primarul: da.  

Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Aștefănoaia Ionuț declara 

inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 31 august 2021 

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