ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
UAT COMUNA HELEGIU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
PROCES VERBAL
Incheiat azi 30.09.2021, 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.169 din 24.09.2021 , ordinea de zi a fost suplimentată prin
dispozitia primarului nr. 178 din 30.09.2021.
Secretarul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 13
consilieri locali, a absentat domnul consilier Patrona Constantin și domnul
consilier Zărnescu Vasile.
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 10 puncte .
1.Aprobare a procesului- verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local
Helegiu din 31.08.2021
2. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general
estimativ la obiectivul de investitii “Modernizare str. Ciortea de Jos, localitatea
Bratila, comuna Helegiu, judetul Bacau”- Initiator-primar Enea Nicu Ciprian
3. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a indicatorilor
tehnico - economici la obiectivul de investitii “Sistem de canalizare si alimentare
cu apa in localitatile Bratila si Dragugesti, comuna Helegiu, judetul Bacau”Initiator-primar Enea Nicu Ciprian
4. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico
economici la obiectivul de investitii “Modernizare dispensar medical sat Helegiu”
- Initiator-primar Enea Nicu Ciprian
5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru
anul 2021- Initiator-primar Enea Nicu Ciprian
6. Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului local al
comunei Helegiu ,membri în Consiliului de Administratie al Şcolii Gimnaziale
Helegiu pentru anul scolar 2021-2022 -Initiator-primar Enea Nicu Ciprian
7. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local
Helegiu in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in invatamant a Scolii

gimnaziale Helegiu pentru anul scolar 2021-2022 -Initiator-primar Enea Nicu
Ciprian
8. 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. 66, P nr. 2419,2423, CF nr. 61673- Initiator-primar
Enea Nicu Ciprian
9. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici
la obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere
afectate de calamități în comuna Helegiu , județul Bacău” - Initiator-primar Enea
Nicu Ciprian
10.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 31.08.2021.
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 31.08.2021.
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 cererii
de finantare si a devizului general estimativ la obiectivul de investitii
“Modernizare str. Ciortea de Jos, localitatea Bratila, comuna Helegiu, judetul
Bacau”- Initiator-primar Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: avem două proiecte de depus pe proiectul Anghel Saligny, proiectele
sunt “Sistem de canalizare si alimentare cu apa in localitatile Bratila si
Dragugesti, comuna Helegiu, judetul Bacau” și “Modernizare str. Ciortea de Jos”.
Am actualizat indicatorii tehnico economici și prețurile au crescut cam cu 40%, a
crescut mult prețul materialelor și al manoperei.

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
51/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general
estimativ la obiectivul de investitii “Modernizare str. Ciortea de Jos, localitatea
Bratila, comuna Helegiu, judetul Bacau”,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 aprobarea cererii
de finantare si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii
“Sistem de canalizare si alimentare cu apa in localitatile Bratila si Dragugesti,
comuna Helegiu, judetul Bacau”- 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
52/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitii “Sistem de canalizare si alimentare cu apa
in localitatile Bratila si Dragugesti, comuna Helegiu, judetul Bacau”,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
actualizarii indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitii
“Modernizare dispensar medical sat Helegiu” - Initiator-primar Enea Nicu
Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: este aceiași situație ca și la celalte doua proiecte, dispensarul este
finalizat în proporție de 95%. Dispensarul e aproape finalizat, mai au de pus
linoleul și așteaptă o dispoziție legată de centrală, va ajunge și ulterior vom
receptiona lucrarile.Conformordonanței constructorul a solicitat actulizarea
prețurilor.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: în documentație am văzut că în
unele locuri scrie dispensar Brătila sat Brătila, în unele locuri scrie Helegiu.Deci e
vorba de Helegiu?
Primarul: 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
53/30.09.2021 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici la
obiectivul de investitii “Modernizare dispensar medical sat Helegiu”,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 pentru anul 2021- Initiator-primar Enea Nicu
Ciprian.
Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: nu s-ar fi impus ca acel obiectiv,
demolare grupuri sanitare Helegiu și construcție, sunt două lucruri distincte. De ce
nu sunt două proiecte?
Primarul: e un singur proiect , le-am gândit într-un snigur proiect cu un singur
constructor, suma nu a fost foarte mare, deja am început lucrările. Copii de la
școala Helegiu nu aveau unde să-și desfășoare orele de educație fizică, cred că era
neapărat înființarea acestui obiectiv, ținând cont că școala Helegiu funcționează cu
efectiv satisfăcător, ținând cont că școala de la Brătila ajunge la Helegiu. În spatele
dispensarului clădirile respective erau un pericol grav , sunt ridicate acum 50 de
ani, este vorba de niște grajduri unde se țineau cai , lemne plus acel grup sanitar
construit în mijlocul curții . Având în vedere că noi anul trecut am recepționat
grupuri sanitare alipite școlii , am unit cele doua spații și a ieșit un teren destul de
ok, e mai marea ca cel din Deleni și Drăgugești. Urmează ca la anul să bugetăm o
suprafață de joc artificială ca și la celălate școli. La centrul de zi am încheiat
contractul săptămâna trecută pentru acea zona complex cu un teren de tenis, de
fotbal și tribune, avem contrac cu o firmă care ne va face faza de proiectare urmand
ca la anul să o depunem pe GAL, să avem în fiecare sat un teren de sport. Cred că
este vital astăzi .
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: ce presupune construcția?
Primarul: presupune demolare , turnarea plcii, gardurile ce împrejmuisc terenul ,
plase cu lățimi de patru metri, totul fără gazonul sintetic care costa 80-90 de mii
cum a costat și la Drăgugești.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: aș vrea să fac un amendament la
această rectificare de buget . Am propus și când am votat bugetul, cred că în luna
aprilie, e frumos că facem proiecte, SF, că încercăm , pe unele locuri sunt bani
cheltuiți fără sens, dar asta este o altă problemă.
Primarul: dați-mi un exemplu, vă rog frumos!
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: drumul Poienii.
Primarul: atunci când drumul Poienii a fost trecut pe CNI nu era discuția ca acesta
să treacă la Consiliul Județean.

Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: de ce nu va venit ideea asta.
Primarul: era bine dacă vă venea și dumneavoastră.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: dacă vam lăsat proiecte pe
drumul Poienii și pe toate celălate drumuri .
Primarul: nu ați lăsat nici un proiect.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: au fost DAL-uri, și pe Ulița
Movilei, și pe Ulița Bisericii și pe dealul Bălan, și pe Ulița Busuiocilor și pe
drumul comunal 159A. Pe toate au fost SF-uri, ați făcut alte proiectări, alte
documentații pentru că așa ați vrut.Amendamentul pe care vreau să îl fac este ,
l-am propus și când s-a aprobat bugetul și nu am văzut dacă a fost aprobat sau nu,
probabil că nu a fost aprobat deoarece a fost propus de mine, canalizarea la Deleni.
De ce nu aveți în vedere bucata de la Gică.
Primarul: o avem în vedere.La Deleni am făcut canalizarea pe strada Movilă.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: spuneți-mi dacă este bugetată
proiectarea.
Primarul: nu este bugetată pentru că nu avem suficienți bani pentru proiectul
respectiv astăzi. Vorbim de o suplimentare de canalizare la Deleni de 600 de metri,
practic atât a mai rămas, săptămâna trecută am asfaltat strada Movilei unde anul
trecut am extins canalizarea, am asfaltat strada Bisericii unde am extins
canalizarea, urmează ca la anul ,când vom avea bani , nu am făcut proiecte până nu
am avut finanțare pentru proiectare, vorbim astăzi de o rectificare pentru că am
primit bani de la Guvern, altfel nu aveam cum să gândim aceste două proiecte. Cel
pe canalizare și alimentare cu apă pe Brătila și Drăgugești , cred că era mare
nevoie. La Deleni dacă făceam și canalizare mă întrebați tot dumneavoastră că de
ce la Deleni. Acolo trebuie să mai fac doar extinderea de canalizare pe segmentul
respectiv , dacă rezolvam și proiectul cu apa nu știu ce aș mai putea să fac.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: în acest sens, stimați colegi
vreau să vă propun, așa cum am luat bani de la excedent să demolăm grupul
sanitar, să facem terenul de sport de la Drăgugești, sau alte lucrări, vă propun să
luăm din excedent 100 de mii de lei, ca anul acesta să facem proiectarea pentru
canalizare, pentru ca la anul să faceți extindere canalizare în satul Deleni.
Primarul: mulțumesc pentru idee, eu hotarasc .
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: eu am propus un amendament ,
doamna secretar.
Primarul: o să supunem spre aprobare un amendament , care va fi aprobat sau nu.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: la acest buget. Este vorba de
canalizare pe drumul principal, restul rămas de executat, și sunt curioasă dacă
domnul primar se va apuca de spart asfaltul turnat anul trecut.
Primarul: voi sparge asfaltu pentru că alimentarea cu apă a satului Deleni, a
suplimentării sursei de apă, va trece și peste asfaltul respective. Nu are rost să

sparg asfaltul de două ori , și pentru apă și pentur canalizare. Atunci când vom
duce conducta către rezervor o să facem și canalizarea, deocamdată nu am
solicitări din zonă. Oamenii nu au apă la Deleni și este ceamai gravă problemă
astăzi.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: eu discutam de proiectare.
Se supune la vot amendamentul propus de doamana consiler Geaboc Badic Rodica
Mihaela, acest amendament a fost respins cu 4 voturi ”pentru”, 9 voturi
”împotrivă”, nici o abținere.
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă mai 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
54/30.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul
2021,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 numirea
reprezentantilor Consiliului local al comunei Helegiu ,membri în Consiliului de
Administratie al Şcolii Gimnaziale Helegiu pentru anul scolar 2021-2022 Initiator-primar Enea Nicu Ciprian.
Secretarul general al comunei doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul de
hotarare.
Se fac propuneri pentru membri în Consiliului de Administratie al Şcolii
Gimnaziale Helegiu, sunt desemnate doamnele consilier Bulăiasa Elena și doamna
consilier Coman Elena.
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă mai 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
55/30.09.2021 privind numirea reprezentantilor Consiliului local al comunei
Helegiu ,membri în Consiliului de Administratie al Şcolii Gimnaziale Helegiu
pentru anul scolar 2021-2022 ,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 desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Local Helegiu in Comisia de evaluare si asigurare a
calitatii in invatamant a Scolii gimnaziale Helegiu pentru anul scolar 2021-2022 Initiator-primar Enea Nicu Ciprian.
Secretarul general al comunei doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul de
hotarare.

Se fac propuneri pentru un reprezentant al Consiliului Local Helegiu in Comisia de
evaluare si asigurare a calitatii in invatamant a Scolii gimnaziale Helegiu, se
propune domnul consilier Aștefănoia Ionuț.
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă mai 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
56/30.09.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Helegiu
in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in invatamant a Scolii gimnaziale
Helegiu pentru anul scolar 2021-2022 ,aprobată cu 13 voturi „pentru” , nici o
abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 8 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. 66, P nr. 2419,2423,
CF nr. 61673- Initiator-primar Enea Nicu Ciprian.
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă mai 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
57/30.09.2021 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. 66, P nr. 2419,2423, CF nr. 61673, aprobată cu 13 voturi
„pentru” , nici o abtinere , nici un vot împotriva.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind aprobarea
actualizării indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Reabilitarea
și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamități în comuna Helegiu ,
județul Bacău” - Initiator-primar Enea Nicu Ciprian
Primarul prezintă proiectul de hotarare.
Primarul: este vorba despre proiectul acela mare de 30 de milioane de euro, am
avut vizita în teren a celor de la CNI care nu credeau că un drum poate trece prin
apă , ieri am fost sunat, mai este un singur proiect la nivelul proiectului respectiv,
undeva în județul Neamț, proiectul ramane pe CNI deoarece valoarea este destul de
mare, este singura șansă ca cei de pe Vale, starda Bălan sau strada Busuiocilor să
aibă condiții normale.Am suplimentat ordinea de zi să nu ne mai întâlnim o dată
săptămâna ce vine.Am mare încrede că în mandatul acesta sau următorul acestă
lucrare va fi finalizată. Sunt foarte mulți bani , faza de proiectare și execuție o va
suporta CNI.

Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: ținând cont că acest proiect de
hotarare a suplimentat ordinea de zi și că a comportat discuții din parteamea și
inițial cânda fost propus, reafirm că parte din lucrări au fost finanțate prin hotarâri
de guvern , că 1/3 din valoare este pentru proiectare, aici am rezerve , eu o să ma
abțin la acest proiect de hotărâre , cu mențiunea că am susținut toate celălalte
proiecte de hotarare.
Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă mai 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
58/30.09.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici la
obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate
de calamități în comuna Helegiu , județul Bacău”, aprobată cu 12 voturi „pentru” ,
o abtinere din partea doamnei consilier Geaboc Badic Rodica Mihaela , nici un
vot împotriva.
DIVERSE
Domnul consilier Busuioc Daniel: ne înscriem degeaba, vorbim singuri.
Primarul : credeți-mă că de foarte mutle ori și eu vorbesc singur.
Domnul consilier Busuioc Daniel: la intersecție trebuie neapărat să desfundați
șanțul, vine iarna și apa aceea vine pe tot drumul.
Primarul: am fost și ieri acolo, o să ajungem.
Doamna consilier Coman Elena: vin cu rugamintea, domnule primar, de a face
ceva cu copii de la Brătila.
Domnul consilier Busuioc Daniel: la intersecția cu ulița Busuiocilor am cerut un
bec și la ședința de acum 2 luni.
Primarul: pentru iluminatul public avem un proiect pe fonduri europene , dar o să
verific. Avem un proiect depus pe becuri inteligente, am primit clarificari acum
două săptămani, poate va fi finanțat și toată comuna va intra pe acest iluminat.Până
atunci mai încercăm să punem câte o lampă, să mai schimbăm un bec. S-a marit
noaptea, am fost aseară pe teren și am văzut că mai sunt zone unde trebuiesc
montate, sunt niste retle vechi, DELGAZ nu intervin deloc, sunt cetățeni care au
copaci cu crengi în mijlocul rețelelor și nu le curăță, când bate vântul dă siguranța
afară, o firmă care asigura mentența și nu vine pentru un bec sau două și care vin o
dată pe săptămână. O să încercăm să ajungem acolo.
Doamna consilier Coman Elena: un bec și la Costea ar trebui.
Domnul consilier Busuioc Daniel: mai am o problemă pe ulița Busuiocilor s-au
cărat bolovani , trebuie un pic debalast.
Primarul: eu am fost acolo ieri la un litigiu la domnul Taraipan.

Domnul consilier Busuioc Daniel: vina nu este a lui este tot a primăriei, dacă se
făcea de când este proiectul de acum 8 ani de zile. Omul trebuie să intre în
curte.Nu trebuia început planul pana nu aveați bani.
Primarul: acolo doar s-a reparat.
Domnul consilier Busuioc Daniel: de ce se face mai rău, lăsați-le așa.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: căminul de la Helegiu.
Primarul: căminul de la Helegiu se pregătește pentru turnare.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: ați făcut un act adițional pentru
prelungirea lucrărilor?
Primarul: nu are un act adițional, are termen în mai , anul viitor.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: nu ați făcut act adițional de
prelungire?
Primarul: nu stiu. Știu că finalizarea trebuie să fie în mai 2022. Merge foarte greu
și sunt covins că firma respectivă nu se va încadra în termen.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: e vorba de bani europeni.
Primarul. va plăti constructorul penalizări, știți foarte bine , nici primarul nici
consiliul local.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: e singurul proiect până la 30 de
milioane de euro cât spuneți dumneavoastră avem acest proiect de 70 de mii de
euro cred că și Ilie Daniel a primit mai mult, aveți vreun interes să lungiți proiectul
acesta? Totuși sunt 5 persoane care iau sporul de 25% că lucrează pe proiecte.
Primarul: da, vrem să îl întindem mai mult sporul la salarii.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: poate fi și asta , dacă un cămin îl
țineți 5-6 ani de zile, și dacă l-ați fi făcut de la zero.
Primarul: credeți-mă că vă respect și v-am respectat atât de mult încât nu vreau să
vă răspund.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: nu e o întrebare personală.
Primarul: întrebările pe care le aveți sunt întodeauna ironice, cu un iz de scandal,
bănuiesc că stați liniștită acasă .
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: este o întrebare pertinentă .
Primarul: ați avut lucrări pe care nu le-ați dus la capăt nici dumneavoastră, știți
foarte bine constructorii sunt așa cum sunt astăzi, nu l-am ales eu, a venit la
licitație, toate firmele, în toate uat-urile sunt termene prelungite inclusiv la
primaria București și în alte locuri. Nu își fac treaba, m-am săturat de persoana
respectivă, de constructor, suntem într-o situație nasoală, cunoaștem mai bine ca
mine legislația și știți că dacă reziliez contractul cu el suntem pasibili să plătim noi
banii europeni, mai bine să plătească el, va fi penalizat. El spune că va termina,
mai are de turnat placa ,acoperișul și apoi lucrările interioare se încadrează în
termen. Nu se încadrează în termen o lun, o zi va plăti penalizări la suma
respectivă. E vorba de un proiect de aproape 9 miliarde vechi. Cred ca au fost mai

mari când erați dumneavoastră, ați lucrat singură și ceilalți erau niște marionete,
cum credeți că sunt și astăzi dar vă înșelați.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: da , înseamnă că vă asumați rolul
de marionetă.
Primarul: mi-l asum.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: despre proiectul de gaze.
Primarul: avem un SF pe gaze, o parte din documentație obținută, urmează să
obțin o documentație de la firma Striblea pentru drumurile naționale, și de la apă
de la un domn Alex, se lucrează la proiectele respective și apoi vom încerca să
concesionăm către un concesionar interesat, gen DELGAZ. Ăștia sunt pașii, dacă
am fi avut un SF finalizat acum 4,5, 10 ani în urmă poate că ar fi fost mult mai ușor
acum.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: sigur că da , eu v-am spus că
soluția nu este să mergeți individual , consiliul județean a mersîn asociație
cuHarghita și cu alte UAT-uri, doar vor avea șansa. Este opțiunea dumneavoastră,
ați făcut un proiect, voiam să vă întreb , dacă înainte de aface acest proiect ați
solicitat din partea cetățenilor un acord de principiu privind acest branșament.
Adică știți în acest moment câte persoane se vor branșa?
Primarul: bineînțeles. Dacă îmi amintesc bine mi l-ați reproșat că îmi fac campanie
cu gazul. Cred că sunt în jur de 1000 de persoane, avem un tabel. Cum e bine ca să
știu cum vă răspund.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: raspundeți corect.
Primarul. sunt 1000 de persoane care au semnat un tabel că sunt de acord să se
branșeze la gaze. Chiar dacă va fi finanțat , chiar dacă avem banii astăzi și maine
ne apucăm de lucrare , e necesar 5-6 ani, și dumneavoastră știți asta, pentru că nu
este un proiect pe care îl facem azi și maine îl punem în aplicare, este vorba de un
proiect cu zeci de km de rețea care traversează altă comună , comuna Bârsănești,
subtraversăm Tazlăul în două puncte, avem multe straduțe care au suferit
modernizări și ar trebui să spargem asfaltul, și dacă vorbim de o instalație de apă la
Brătila trebuie să spargem asfaltul făcut acum 15 ani, dar putem să îl facem înapoi.
Eu îmi fac datoria și fac proiecte , finanțarea o caut, ca și acum câțiva ani stau la
primarie până la 4 și chiar după.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: la 1000 de potențiali beneficiari
nu știu care sunt șansele dar vă doresc succes. O ultimă întrebare, dacă ați proiectat
strada Costea și strada Ciortea de Sus?
Primarul: da. Am făcut proiect tehnic de execuție.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: Ce avize ați primit, că ați zis că
este nevoie de avize. Transgaz ce ați obținut acolo?
Primarul: pentru ce?
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: pentru drumurile astea.

Primarul: avem doar proiectarea pentru Costea iar pentru strada ciortea de sus am
depus pentru certificatul de urbanism săptămâna trecută. Am depus acum deoarece
am garanția că din fondul de rezervă a guvernului ne vor veni niște bani . având în
vedere că Brătila și Drăgugeștiul va începe o lucrare de alimentare cu apă și
canalizare voi renunța în primă fază la Ciungi și Costea pentru a nu fi nevoiți să o
stric apoi. Pentru că Ciortea de sus nu este prins în proiectul respectiv deoarece nu
am cum să fac canalizare în Ciortea de Sus , anul acesta dacă vom obține bani din
fondul de rezervă va fi asfaltat. Proiectul există, certificatul de urbanism l-am
depus cred că a ieșit zilele acestea, urmează să obținem cele 3,4,5 avize pe care le
fixează cei de la Consiliul Județean , niște avize simple, MAPN, Romtelecom.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: pentru strada Costea, ce avize
aveți?
Primarul: tot Consiliul Județean fixează în certificatul de urbanism.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: certificatul de urbanism îl
fixează Consiliul Județean?
Primarul: bineînțeles. De unde să îl iau?
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: credeam că îl dă urbanismul.
Primarul: dar dumneavoastră ați făcut lucrări cu certificat de urbanism așa pe
investiții? Mă înșel.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: este modernizare.
Primarul: este investiție și atunci certificatul de urbanism îl eliberează Consiliul
Județean, este avizul structurii cu o serie de instituții pe care trebuie să le abordăm
să obținem avize. Vorbim de 4,5 insttituții, Ministerul Apărării, Mediu deoarece
aceste străzi nu se înțeapă în DN. Dar nu cred că mă voi apuca anul acesta de
Costea deoarece în proiectul pe care l-am gândit împreună cu colegii mei rețeaua
de alimentare cu apă și canalizare va trece pe costea și atunci iar o să-mi reproșați
că anul acesta am făcut asfalt și după aceea o să-l stric. Legat de drumul de la
Deleni există destul loc , doar în unele puncte vom fi nevoiți să spargem asfaltul
dacă canalizarea sau apa va fi dusă în partea de sus a satului.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: cu atât mai bine, doar să se facă.
Primarul: asta îmi doresc.
Doamna consiler Geaboc Badic Rodica Mihaela: dumneavoastră prioritizați.
Primarul: ați prioritizt și dumneavoastră. Vreau sprijinul dumneavoastră deoarece
săptămâna viitoare , spre sfârșit, vreau să construim 2-3 treceri de pietoni
supraînălțate, gen ce a făcut domnul Neghină la Onești, pentru că viteza este foarte
mare în comună, am foarte multe solicitări de la cetățeni. Va fi câte una în fața
școlilor, 2-3 cu indicatoare de presemnalizare. Știu că sunt foarte mulți care vor
vedea cu ochi bun, alții vor comenta. Vă rog să mă sprijiniți pentru că interesul este
comun, nu vreau să se întâmple nenorociri. Nu vă mai spun ce se întâmplă în
centru acolo vin cu viteză dinspre Bacău, trec cu viteză de 100/oră și Marian poate

să confirme, dacă nu vine mașină dinspre Onești, sunt tineri, taximetriști care nu au
nicio treabă, trec prin față pe la Floris cu 80/oră.Vom face acolo o trecere de
pietoni, una în fața școlii ,în fața școlii la Deleni, în fața școlii la Brătila chiar dacă
acolo sunt copii puțini aceștia suntaduși cu microbuzul , în stație la Dimofte.
Vedem care va fi rezultatul și dacă va fi ok la anul mai suplimentăm.
Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Coman Elena declara
inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 30 septembrie
2021 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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Coman Elena

Intocmit,
Cons.jr. Guramba Carmen

Secretar general comuna Helegiu ,
Spiridon Mariana

