
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 18.10.2021, 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.181 din 11.10.2021 . 

Secretarul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 14 

consilieri locali, a absentat  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 5 puncte . 

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

Helegiu din 30.09.2021 

  2. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă -Initiator-primar  

Enea Nicu Ciprian 

  3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 

anul 2021-Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

4. Proiect de hotarare privind modificare   HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat 

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Helegiu 

,pozitia 25 - Strada Ciortea de Sus- 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 Aprobarea procesului- verbal al sedintei 

ordinare a Consiliului Local Helegiu din 30.09.2021. 



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 30.09.2021.  

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 alegerea 

preşedintelui de şedinţă -Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian. 

Secretarul general al comunei doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul de 

hotarare. 

Se fac propuneri pentru presedinte de ședință, doamna consilier Bulăiasa Elena o 

propune pe doamna consilier Macovei Mihaela. 

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 

59/18.10.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă ,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 rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021-Initiator-primar  Enea Nicu 

Ciprian. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare. 

Primarul: am ales strada Ciortea de Sus , deoarece anul acesta am facut trei 

proiecte, strad Ciungi, strada Costea. Am ales strada Ciortea de Sus  desi eu am 

sperat să primim bani pentru toate trei, am ales această stradă pentru că nu este 

obiectul investiției viitoare, săptămâna trecută am depus în cadrul proiectului 

Anghel Saligny pentru canalizare și alimentare cu apă în satele Brătila și 

Drăgugești, și pentru a nu strica ce facem anul acesta am ales Ciortea de Sus , nu 

avem bani suficienți să îl finalizăm , o să îl începem în toamna asta. După cum 

vedeți lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie, nici la noi nici în altă parte, este o 

puternică criză medicală , intervine și criza economică și criza politică, dar sunt 

convins că o vom scoate la capăt, să trecem iarna asta cu bine. Primim vești proaste 

de la o zi la alta, am primit vestea că ne-a parasite o tânără din Brătila , de 40 de 

ani, COVID. Cred că cel mai bine ar fi să ne vaccinăm , numai așa putem trece și 

să ieșim din această situație.  

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 

60/18.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 

2021 ,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 modificare   HCL 

nr. 9/2019 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Helegiu ,pozitia 25 - Strada Ciortea de Sus- 

Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

Primarul prezintă proiectul de hotarare. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: data finalizării? 

Primarul: la anul.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: estimative, un an ,2,3. 

Primarul: am primit banuți doar pentru jumătate . 

Domnul consilier Busuioc Daniel: faceți jumătate.  

Primarul: nu pot eu hotarî asta.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: un proiect bun trebuie să-l aprobăm și să 

mergem înainte. Să dărâmăm si să lăsam să aștepte 7-8 ani de zile este un păcat. 

Spune-ți ,aproximativ, un an? 

Primarul: toate lucrările începute au fost finalizate.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: ați început ulița Busuiocilor , pe acea uliță nu 

pot intra oamenii în curte. 

Primarul: domnule Busuioc dumneavoastră sunteți consilier local ales de toată 

comuna nu aveți alt obiectiv decât ulița Busuiocilor.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: am zis să nu mai începeți și strada Ciungi  și să 

o finalizați pe asta. 

Primarul: strada busuiocilor este parte dintr-un proiect care nu este finanțat , adică 

nu avem bani să îl ducem la capăt. Au fost bani pentru SF.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: în 8 ani de zile nu s-a mai găsit nimic?  

Primarul: s-a început de 1 an de zile, din 2020.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: spuneți și la acesta 2030. 

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 

61/18.10.2021 privind modificare   HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat însușirea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Helegiu ,pozitia 

25 - Strada Ciortea de Sus,aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  nici o abtinere  , nici un 

vot împotriva. 

 



DIVERSE 

Domnul consilier Busuioc Daniel: Din 10 propuneri, am realizat una, am ridicat 

pancarda de trecere de pietoni la Helegiu.Restul poate se vor mai face  în 2022.  

Primarul : vor face alții în 2024.  

Domnul consilier Stoica Nelu: drumul în Ciortea se face din beton sau asfaltat? 

Primarul: asfaltat. Este proiectul finalizat, obținem avize , bani am primit doar 

pentru jumătate, dacă reușim să ne încadrăm până la sfârșitul anului ar fi ok. Avem 

350 000 dar lucrarea costă 100000 de euro, am primit de la consiliul județean 210 

lei ,se compensează cu ce am primit de la guvern. Sper să ne revedem sănătoși lună 

de lună aici.  

Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Coman Elena declara 

inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 18 octombrie 

2021 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

Presedinte de sedinta                                     Secretar general comuna Helegiu , 

Coman Elena                                                    Spiridon Mariana 

  

 

 

                                                                                                                              

 Intocmit, 

 Cons.jr. Guramba Carmen 

 

 

 


