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CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 25.11.2021, 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.210 din 18.11.2021 . 

Secretarul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 15 

consilieri locali, nu a absentat  niciun consilier. 

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 Macovei Mihaela da citire ordinii de zi . 

Proiectul ordinii de zi cuprinde 3 puncte . 

1.Aprobare a procesului- verbal al sedintei rdinare a Consiliului Local     Helegiu 

din 18.10.2021 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pentru 

trim.III- 2021- Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

3. Diverse 

Proiectul ordinii de zi se aprobă  cu 15 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 din18.10.2021. 

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 18.10.2021.  

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 

contului de executie bugetaa pentru trim.III- 2021-Initiator-primar  Enea Nicu 

Ciprian. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: voiam să îl întreb pe domnul 

primar cum vi se pare executia asta și daca sunteți mulțumit de ea. 

Primarul: da , eu sunt mulțumit ținând cont de situația prin care trecem.Aș fi vrut 

să avem bani mai mulți, să cheltuim mai mulți, să avem firme care să îsi execute 

contractele așa cum ar trebui, dar trecem printr-o perioadă care nu ne avantajează , 

acum se lucreaza mai mult online decât fizic și asta se simte și la Helegiu și la 

firmele dumneavoastră.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și totuși eu văd un deficit , văd o 

realizare a cheltuielilor pe secțiunea dezvoltare , citesc din memorie, nu știu dacă 

țin bine minte de 27%  cheltuieli. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: am realizat atât până la trimestrul III.  

Primarul: țineți cont că execuția bugetară este făcută la 30 septembrie. Suntem în 

trimestrul IV , o buna parte din facturi au mai fost achitate în trimestrul acesta 

pentru că este sfârșitul anului, și la căminul cultural și la alte lucrări la care suntem 

în grafic. Repet, lucrurile numerg cum ar trebui să meargă și nu doar la Helegiu ci 

peste tot în întreaga țară, în lume nu este așa cum ne dori noi. Avem proiecte 

depuse , avem proiecte pe care le gândim, avem proiecte pe care cred că le vom 

pune în practică până la sfârșitul mandatului acesta, vom vedea ce se va întâmpla 

până la sfârșit. Deocamdată îmi doresc să fim sănătoși, să trecem peste orgolii și 

frustrări. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da, eu înțeleg că totuși sunt bani. 

Adică de ce nu s-au făcut lucrurile, dacă s-au cheltuit doar 26%. 

Primarul: e a doua oară când repet același răspuns. Pentru că avem niște 

constructori care astăzi lucrează mai mult online decât fizic, lucru care nu se 

întâmplă la Helegiu ci peste tot. După cum știți foarte bine, pentru că știți cum stau 

lucrurile, executia bugetară este estimativă la început de an. Avem lucrări la care 

am estimat valoarea totală a proiectului și pe care nu îl duc la capăt, urmează să îl 

încheiem anul viitor, peste doi ani . Contractele încheiate anul acesta sau anul 

trecut nu sunt pe un an de zile, sunt contracte pe 12 luni, pe 36 de luni sunt 

contracte care se lungesc, sunt lucrări pe care le-am început în 2007 și nu le-am 

terminat nici în ziua de azi. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: dacă ar fi să avem cu realizările la zi am 

ajunge la 1500000 de lei la secțiunea dezvoltare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: asta însemnand cât la sută din 

bugetul prognozat? 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: un 50%. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: adica realizari de 50% din 

bugetul prognozat. La sfarșitul lunii septembrie aveți venituri colectate de 

126%.Stiu că dumneavoastră vreți să dati bine ca și colector, dar totuși. 

Primarul: am estimat la începutul anului venituri mai mici. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dar nu este ok. 

Primarul: este foarte ok deoarece am pus în aplicare legile în vigoare și am încercat 

cat s-a putut să aducem cât mai mulți bani la bugetul local, și din amenzi și din 

celălate venituri , din taxe și impozite, am făcut poriri pe conturi, am încasat din 

conturile din afară, din țară de peste tot. Veniturile la comuna Helegiu au crescut. 

Poate reușim la anul să îi cheltuim pe toți. 

Viceprimarul: au mai fost venituri și din concesionări pe care nu le-am estimat. 

Primarul: au fost concesiunile pe izlazul comunal, cele catre firma cu eoliene. 

Acum vin de la Bacău , tot pentru un proiect ,urmează să încheiem un contract, 

banii sunt pe dezvoltare dar nu vom cheltui niciun leuț pentru că vine iarna, pentru 

că nu am avut banii până în septembrie prin rectificare de buget, este vorba de 

Ciortea de Sus. Nu îmi asum să o asfaltez în decembrie , pentru că tot eu voi plăti 

polițele la anul sau peste doi ani, dacă vom reuși măcar să pregătim cu piatra spartă 

și cu subtraversările, dacă nu așteptăm să vină căldura și vom începe atunci. Cu 

toate că mi-aș fi dorit să-l facem anul acesta pentru că o parte din bani sunt 

prevăzuți pe dezvoltare. Dar pentru că stăm pe loc, și stăm pe loc pentru că , ca un 

exemplu, avizul structurii consiliului județean , de la drumurile naționalae să 

primim avizul avem și avizul MAPN și APE- le române. Știți cu toții că drumul 

Ciorte de Sus este undeva pe o platformă , strada nu se înțeapă în drumul național , 

sunt câteva sute de metri până la Tazlău, nu avem nicio unitate militară în zonă, 

cea mai apropiată unitate militarăa MAPN este la 50 de kilometri la Bacău. Cu 

toate acestea am primit un aviz pe care abia astăzi l-am obținut , nu am putut merge 

fizic doar online, am trimis factură , chitanță.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: s-a obținutgreu acel aviz, știam 

că se obține ușor. 

Primarul: foarte greu, pentru că nu l-am obținut fizic, astăzi l-am obținut, cred că 

este trimis de 30 de zile. De la Ministerul Maediului a trebuit să facem publicitate 

cu un anuț într-un ziar național , cunoașteți lucrurile. 

Viceprimarul: ce este aberant este avizul APE-lor Romane. Ce treaba au cu Ciortea 

de Sus, nu are niciun pârâu , nu traversează nici un fluviu , nimic. Fără aviz nu 

primești autorizație de construire. Modernizarea drumului este și în interesul lor. 

Primarul: dacă nu vine frigul și se încălzește săptămâna viitoare , dacă nu sunt 5-7 

grade în timpul nopții nu risc să asfaltez.Vom încerca să aducem piatra spartă ,  ne 

vom opri și vom reîncepe lucrările la începutul anului când va fi cald.Vom trece pe 

excedent , mai ales că banii au fost prevăzuți. De aici este influențat procentul. Nu 

o facem din rea voință, credeți-mă și o știți foarte bine că nimeni nu are interesul 

astăzi, nici primarul de la Helegiu, nici primarul din altă comună, nu stă doar la 



program , să plece la ora 16, și săplece cu mâinile în buzunar, să vină ziua de 

chenzină, să își ia salariul, care este unul foarte bun, și peste patru ani să bat la 

porțile oamenilor și să le cerșesc voturile. Nu voi face asta. 

Viceprimarul: constructorul de la cămin promise-se că în august pune și acoperișul 

la cămin și nu a legat nici fierul. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: nu e presat, ar mai trebui să fie presat, cereți 

condiții , faceți contracte. 

Primarul: constructorul de la cămin este în perioada contractuală ,nu am depășit 

perioada, perioada se va încheia la sfârșitul lunii mai . 

Domnul consilier Busuioc Daniel: de ce parte de beton, care nu se vede ,merge 

foarte bine. 

Primarul: lucrarea de la cămin nu a fost foarte simplă. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: ce e nu e vizibil nu mai merge foarte bine  

Primarul: lăsați-mă să vă explic. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: nu vă enervați domnule primar, putem să stăm 

aici și 8 ore. 

Primarul: puteți să veniți la primarie și 30 de zile. 

Domnul consilier Busuioc Daniel:cum să vin cu 6 milioane. Ce să fac cu 6 

milioane la primarie, să fac cafea? Asta este datoria dumneavoastră, v-ați bătut cu 

pumnul în piept . Sunteți în continuare să rezolvați problemele cetățenilor. 

Promisiunile din campanie nu sunt astea .Lucrarea de pe Dealul Bisericii , betonul 

turnat, cu cine este făcut? De ajutorul social? Vă bateți joc, suntem 5 consilieri de 

la Drăgugești plus un viceprimar, dacă sunt mulțumiți de lucrare. Incredibil, îmi 

dați voie să o postez poate o mai văd și alți primari? 

Primarul: este bine să o postați pentru că lucrarea respectivă nu este făcută de o 

firmă . 

Domnul consilier Busuioc Daniel: este picată din avion? 

Primarul: lăsați-mă să vă răspund.Dacă poți să pui întrebări lăsați-mă și să vă 

răspund. E prost sau ne crede proști? 

Domnul consilier Busuioc Daniel: nu îl întrebați pe el. 

Primarul: l-am întrebat deoarece vă este rudă. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: vă rog să nu mai vorbiți în ședință de 

problemele mele de familie, o să merg la prefectură, aveți datoria să vorbiți de 

problemele din consiliul local. Problemele de familie să le țineți pentru 

dumneavoastră. Închideți ședința când vreți dumneavoastră.Sunt care de un an de 

zile nu au deschis gura, eu nu pot să tac.  

Primarul: eu mi-am făcut treaba la primăria Helegiu. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: todeauna v-ați făcut-o. Fiecare pe munca lui și 

pe serviciul lui își face datoria unde este. Dumneavoastră sunteți pe domeniul 

dumneavoastră de primar, eu sunt pe domeniul meu de sclav.  

Primar: trebuia să învățați carte, să mergeți la școală. 



Domnul consilier Busuioc Daniel: dumneavoastră dacă ați învățat , de unde ați 

plecat? 

Primarul: de la școală, am fost profesor.Vreau să îi răspund domnului Busuioc 

legat de strada Dealul Bisericii. E o lucrare pe care am executat-o la cerința 

locuitorilor de acolo, cu sprijinul lor , ca și pe strada Crețești, primăria helegiu a 

venit doar cu 10-11 mașini de beton BCR, tot ce înseamnă muncă a fost prestată de 

oamenii din zona respectivă. Că a ieșit bine sau rău , oamenii din zona respectivă 

sunt mulțumiți pentru că au ajuns acolo. Eu zic că sunt mulțumiți, e mai bine decât 

era înainte. Prima parte a fost făcută acum vreo 7 ani, acum am făcut încă o parte 

de vreo 200 m, mai avem un șut și ajungem în capăt la intersecție. Eu zic că este 

mai bine decât era înainte. Era foarte bine să fie făcut de o firmă, să fie făcut de o 

echipă profesionistă . 

Domnul consilier Busuioc Daniel: ați văzut și dumneavoastră cum se face la alte 

primării? Se face o porțiune, nu de 50 de metri, dar se face calitativ. Nu ați văzut 

exemple? Sunteți primar , ați fost viceprimar, aveți 2 mandate de primar , aveți 

experiență, nu este unul nou intrat primar acum. Vă trebuie doar care tac, să nu 

zică nimic , ne dați banii și pleacă acasă.  

Doamna consilier Stanciu Elena: nu este normal să aveți așa o atitudine față de 

colegii noștri. 

Primarul: lipsa dumneavoastră de educație va fi amendată peste 3 ani de 

zile.Acesta nu este un comportament demn.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: vă supără adevărul. 

Primarul: eu v-am spus care este adevărul, atât avem cu atâta lucrăm .vreți să 

facem o fabrică de bani pentru primaria Helegiu? Ăștia sunt banii pe care îi avem, 

astea sunt lucrările pentru noi, bune , rele, oamenii sunt mulțumiți sau mai puțin 

mulțumiți, peste patru ani vor trage alții concluzii. Eu v-am respectat, am vorbit 

frumos, sunt civilizat , muncesc. Nu mi se pare firesc ca la fiecare sedință să 

ridicați tonul și să vă comportați ca pe șantier. Dați dovadă că sunteți consilier 

local și reprezentați comuna aceasta.   

Domnul consilier Busuioc Daniel: eu am dat dovadă, niciodată nu m-am intercalat. 

Primarul: eu v-am spus că lucrarea respectivă este făcută de oaameni cu ajutorul 

nostru, este venită în sprijinul lor . Poate cândva vom avea acolo un drum mai 

mare, mai frumos, dar deocamdată atâta am putut să facem . 

Domnul consilier Busuioc Daniel: de câte ori v-am spus ceva v-ați luat de faptul că 

eu am probleme cu vicele. Este a doua sau a treia oara când spuneți asta. Aici nu se 

discută problemele de familie. 

Priamarul: am greșit, l-am întrebat, nu trebuia să-l întreb.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: dacă dumneavoastră ca primar și ca viceprimar 

discutați problemele din familia mea , înseamna... 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: îmi dați voie să concluzionez și 

eu la contul de execuție. Ținând cont de faptul că domnul primar nu este nou în 



administrație și are o continuitate , scuzele că nu am avut timp, că nu mi-au dat 

avizele , că nu am fost pregătiți, ca nu știu ce, ați avut proiectele acestea puse și în 

campania electorală, ați știut de ele , au venit ca o continuare a ceea ce spuneți 

dumneavoastră , justificările astea să vii la sfârșitul lunii septembrie cu 50% 

realizat pe secțiune dezvoltare nu mi se par pertinente. La fel nu mi se pare 

pertinent modul în care ați configurat bugetul cu niște estimări care să dea bine că 

ați încasat în condițiile în care știm cât s-a încasat și cum s-a încasat. 

Primarul: s-a încasat mai mult decât pe mandatul dumneavoastră.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: sunt convinsă, se vede că 

lucrurile merg mai bine ca pe mandatul meu. 

Primarul: să știți că merg. Săptămâna aceasta am cheltuit vreo 4 miliarde , adica 

jumătate din bugetul acesta estimat , ca să rezolvăm o problemă cu apa, care ne-a 

ajutat și pe unul și pe celălălat câțiva ani buni, de patru sătămâni stăm fără apă, 

toate țevile sau spart, toate bazinele sunt rupte . E adevărat am și eu o vină acolo, 

dar nu vreau să fim toți mai catolici decât Papa și să dăm exemple de performanță 

în administrație, că numai atunci s-au făcut lucruri bune acum nu se mai fac, acum 

sunt prost gândite. Nu doamna Bădic , sunt puse exact ca și până acum. Am fost o 

echipă amândoi și am făcut lucrurile împreună și am învățat unul de la celălalt, am 

fost tineri. Dar astăzi se pare că nu ne mai respectăm. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: de ce aveți impresia că nu vă 

respect dacă vă spun că ați realizat  puțin și ați avut bani.  

Primarul: dacă vă alegeam viceprimar în septembrie ,anul trecut, ar mai fi fost 

probleme? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dar nu despre asta este vorba. 

Primarul: lucrurile erau puse mai pertinent acuma? Frustrarea asta a 

dumneavoastră asta îmi dă de înțeles. Poate greșesc.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: greșiți cu siguranță.  

Primarul: cum puteți să îmi spuneți dumneavoastră mie că merge foarte greu 

Ciortea de Sus când proiectul a fost aprobat în septembrie. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu vorbesc de Ciortea de Sus. 

Primarul: spuneți-mi un nume, nu doar să dea bine la cameră. Spuneți-mi un 

proiect început și nesfârșit cu care ne-am întins perioade și perioade , am depăși 

termenul de construire și execuție, dați-mi un exemplu pertinent. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: vă dau exemple din buget, 26% 

executat din bugetul propus pe investiții. 

Primarul: da , este un buget estimativ, la 30 septembrie asta este valoarea, acum 

este de 50%, eu v-am explicat că sunt lucrări pe care le-am început în septembrie. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu , dumneavoastră mi-ați spus 

că nu ați avut timp de avize. 

Primarul: nu n-am avut timp de avize, nu le-am obținut! Cum să oțin avize dacă nu 

aveam finanțare? Modernizarea străzii Ciortea de  Sus a fost finanțat în septembrie 



sau octombrie, anul acesta, în urmă cu 2 luni. A fost rectificare de buget cu banii 

primiți de la Guvern. În 2 luni eu cred că ne-am mișcat mai mult decât s-ar putea 

mișca orice primărie, să obții avize de la atatea instituții , aberant din punctul meu 

de vedere. V-am spus am primit și de la APE-le Române, de la MAPN, de la 

mediu, pentru o stradă cocoțată și care deservește 200 de case. Pentru strada 

Movilei care a fost un proiect pe bugetul de anul trecut l-am și finalizat l-am și 

recepționat, arată bine arată rău, e prea îngust , e prea lat, noi suntem mulțumiți. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și celălalte , 60% din investiții 

care nu au fost realizate? 

Primarul: care doamna Bădic? Dați-mi un exemplu. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:spuneți dumneavoastră pe care 

le-ați prevăzut. 

Primarul: numiți dumneavoastră care sunt lucrarile începute și nefinalizate.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: este un buget nerealist construit? 

Primarul: nu este un buget realist , ținând cont de lucrările pe care le avem astăzi în 

derulare este un buget realist. Construirea unui obiectiv nu trebuie să se încheie la 

sfârșitul anului, știți foarte bine asta. Sunt lucrări care se întind pe 24 de luni, 36 de 

luni, pe 18 luni, pe 19 luni, pe 5 ani. Eu nu știu să am la primărie , am fost bși 

viceprimar , nu este niciun proiect început și care să fie nefinalizat sau 

nerecepționat, sau care nu s-a încadrat în perioada de execuție și a trebuit să ne 

judecăm cu constructorul: Eu nu-mi amintesc. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: domnule contabil ce ați bugetat? 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: dispensarul a fost bugetat, a fost prins în 

cheltuială pe PNDL II, s-a sistat PNDL-ul, sunt 3 miliarde care trebuiau cheltuiți. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: până la 10 milioane și ceva? 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: la cheltuielile secțiunii dezvoltare sunt 

prevazuți 3 milioane de lei. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și s-au cheltuit ? 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: s-au cheltuit jumătate, jumătate reprezintă 

practic sursa de finanțare pe care am avut-o efectiv. E vorba de excedentul anului 

precedent, diferența cealaltă o vom lua din funcționare, asta înseamnă că am 

încercat să facem economii pe funcționare ca să putem acoperi diferența de 

cheltuială. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ce cheltuieli că în afară de 

Ciortea de Sus altele nu mai sunt. 

Primarul: cum nu mai sunt? Avem sistemul de gaz la care ieri am obținut ridicările 

TOPO pe toată comuna și pe care trebuie să le plătim, avem strada Ciungi , avem 

acel proiect mare pe CNAIR unde am bugetat o sumă de bani pentru obținerea 

avizelor , a studiului GEO , am depus pentru terenul de footbal din spatele 

Centrului de zi. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: sunt? 



Primarul: normal că sunt. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: spuneati că nu mai sunt în afara 

de strada Ciortea de Sus.  

Primarul: apa și canalizarea. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: am înțeles , vă doresc succes! 

Primarul: avem alimentarea cu apă de la Drăgugești unde lucrăm de o lună și 

jumătate , o lucrare pentru care nu ne-am pregătit și nu am luat-o în calcul. Am 

obținut toate semnăturile de la proprietarii de la Deleni pentru terenul respectiv, 

urmează să-l intabulăm și să cumpărăm până la sfârșitul anului. Și acolo intervine 

legea și-mi spune că un teren extravilan se poate cumpăra în 90 de zile pentru că 

este în extravilan sunt chestii pe care le știți foarte bine dar vă place4 foarte mult să 

pineți presiune pe primar.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: de ce aveți impresia că pun 

presiune dacă vă zic că sunt bani în buget . 

Primarul: mă deranjați pentru că vă știu foarte bine. Faceți un circ ieftin și știți să îl 

faceți foarte bine . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: puteți să discutați pe subiect și să 

nu mai divagați?  

Primarul: nu știți că execuția s-a făcut întodeauna la fel?Ați fost trei mandate, cum 

să nu știți.Nu știți cum se obțineau avizele că nu le obțineați dumneavoastră, 

mergea viceprimarul,tehnicianul de urbanism.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: îmi spuneți ca ați stat după 

avizul la MAPN , au venit ăia în teren să vadă strada. 

Primarul: nu , de trei ori am spus același lucru. Am bugetat lucrarea respectivă în 

septembrie și acum suntem în noiembrie. Am depus documentațiile pentru 

obținerea avizelor și le-am obținut în 30 de zile.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: de ce vă lamentați că nu le 

obțineți, că durează. Poate durează la drumurile naționale, la APE dar nu aici. 

Toate sunt bune și frumoase ați spus că sunteți mulțumit, vă doresc succes. 

Primarul: sunt mulțumit că sunt sănătos și asta este foarte important. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: Doamne ajută! Nu trebuie să vă 

inflamați atunci când unul din colegii noștri . 

Primarul: mă inflamez pentru că felul în care puneți problema , și nu este prima 

data. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și ce ar trebui, domnule primar ? 

Primarul: trebuie să vă faceți treaba că sunteți în opoziție.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu înțelegeți că ăsta este rolul 

meu?  

Primarul: să puneți bețe în roate, să nu meargă treaba la Helegiu? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ce bețe în roate? Ce proiecte v-

am  pus eu bețe în roate. 



Primarul: cam la toate. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: la care proiect am votat eu 

împotrivă? Spuneți . La cămin spunea domnul viceprimar și domnul Busuioc că nu 

l-au îmbrăcat?  

Primarul: ce înseamnă îmbrăcat? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: sunt la fier, nu spunea așa? 

Primarul: nu, căminul este finalizat în proporție de 60%. 

Viceprimarul: ce ar fi trebuit să-l fi dat la alții? 

Primarul: ținând cont că lucrarea respectivă nu a fost grea cu ce înseamnă 

cămășuire, subzidire , legatulfierului deoarece proiectantul a ținut foarte mult la 

acest lucru . am avut inspecție de la ISC lunarși directorul , domnul Ardeleanu a 

fost în control. E o lucarere care nu arata deloc bine atunci când am începuto. 

Pereții erau stricați, cel mai bine ar fi fost să îl dărâmăm de tot și să facem unul 

nou. Nu puteam să facem asta pentru că nu se mai încadra în terenul respectiv , 

acesta este destul de îngust și ar fi trebuit să respectăm normele de astăzi și clădirea 

să respecte distanțele față de vecini. Am ales varianta de a suplimenta prin 

dispoziție de șantier tot ce înseamnă cămășuire, subzidire, placă, totul e făcut pe 

fier legat. Văd că lucrările nu merg așa cum ar trebui , a fost la licitatție o firmă de 

la Tuta, fără experiență. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: cum ați făcut caietul de sarcini. 

Primarul: nu a venit nimeni, a fost a doua oară scos la licitație și ea a fost firma 

care a câștigat, firmă care nu sa mai avut lucrări la Helegiu și pe care nu am 

cunoscuto. Sper că o vom finaliza în termen, nu o vom finaliza va fi penalizată 

firma respectivă, proiectul este pe AFIR. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și aici ar trebui să fie un grafic 

de execuție, adică este un termen dar și un grafic de execuție. 

Primarul: și ce ar fi trebuit să facem , să reziliem contractul  cand mai am 7 luni 

până la finalizare, credeți că mai vine cineva acum. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu știu, dumneavoastră sunteți 

executivul. 

Primarul: atunci lăsați-mă să îmi fac treaba până la sfârșitul mandatului și atunci 

voi da socoteală . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: de ce aveți impresia că nu vă las. 

Ce fac, am cerut referendum? 

Primarul: puteți să cereți. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: de ce aveți impresia că nu vă 

las? Eu votez pentru executia bugetară, să vă iasă toate proiectele. Și să îmi spuneți 

dumneavoastră care proiect l-am votat împotrivă.  

Viceprimarul: acest constructor daca se ținea de promisiune ar fi fost , la sfârșitul 

lui august gata cu acoperișul. Dacă ar fi fost așa executia bugetară nu ar mai fi avut 

excedent deoarece eram obligați să facem plata. Nu puteam să facem plata înainte. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu întreb dacă ați urmaărit 

graficul de execuție . 

Viceprimarul: ei nu s-au ținut de cuvânt dar nici nu avem ce face. Ce interes am 

avea noi să nu execute ei lucrarea ? L-am sunat de nu știu câte ori. 

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 

62/25.11.2021 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trim.III- 

2021,aprobată cu 15 voturi „pentru” ,  nici o abtinere  , nici un vot împotriva. 

DIVERSE 

Domnul consilier Aștefănoaia Ionuț: dacă se poate aș face o propunere cu 

materialul antiderapant de pe drumuri , s-ar putea face niște recipiente care să fie 

puse pe rigolă. Noaptea nu este vizibilitate. Cred că se pot face. 

Primarul: avem încheiat un contract cu o firmă de desăpezire care dispune și de o 

mașină , o sărăriță pe care să o folosim . Grămezile le-am așezat mai des pentru că 

până ajunge firma de dezăpezire să putem interveni cu băieții noștri. Pentru aceste 

recipiente nu dispun astăzi de bani, este o cheltuială în plus  . În viitor o să facem.  

Domnul consilier Stoica Nelu: dacă se poate în centru la Deleni și la Drăgugești ar 

trebui material antiderapant. Anul trecut s-a dat în curbe dar prin sat nu prea s-a 

dat.  

Primarul: nu am avut până acum o firmă care să aibă o sărăriță , anul acesta va urca 

peste tot și va ajunge în toate punctele. Ne-am ferit să punem sare pe stradă, 

asfaltul arată din ce în ce mai rău ,  a trecut timpul peste el, au apărut fisuri, toată 

sarea acea . Nu știu dacă ne vom permite într-un viitor apropiat să reparăm 10 km 

de drum. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: vă rog să aveți în vedere pentru 

anul următor să suplimentați modul de colectare a gunoiului , să începem 

colectarea selectivă. Vor fi probleme foarte serioase și vom ajunge să plătim 

penalități mari pentru colectarea la grămadă, dar mai mult decât atât, se impune. 

Eu cred că niște clopote, niște recipiente măcar să începem cu carton și plastic. 

Primarul: noi am făcut-o și o facem . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: măcar pe lângă instituții, pe 

lângă școală , pelângă biserici, măcar punctual, nu peste tot , măcar pentru carton și 

plastic, să începem măcar. 

Domnul consilier Melinte Marian: și sticlă. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da și sticlă. Să vedeți ce vor păți 

agenții economici, trebuie să aveți contracte fiecare. O să vă rog la Brătila pe lângă 

Tudor, e o groapă mare de mult timp. S-a plombat acolo , la Ticăluță. Până când  o 

să asfaltați puneți nișe balast să nu mai intre roata .  



Primarul: am făcut asta și anul trecut ,o să facem și anul acesta, nu știu ce se 

întâmplă acolo ,ori e o teavă , ori un izvor , cedează iar podețul respectiv este fugit. 

Am fost cu o firmă să facă reparația respectivă, urmează să fie făcută reparația. 

Legat de colectarea selectivă noi suntem destul de înaintați, am achiziționat 30 de 

pubele acum o lună de zile și am început să le împărțim către agenții economici 

acolo unde este loc și întelegere. Eu am în față  și fac fetele să fie atente , avem la 

primărie toți agenții care ar putea să vină să le ia , numai să-și instruiască angajații 

să le folosească cum trebuie , am achiziționat acum 2 luni de zile o altă mașină, 

avem astăzi 2 mașini , una o vom folosi pentru colectarea selectivă , avem încheiat 

un contract cu o firmă de  la Onești care au venit în teren , ne-au pus la dispoziție 

vreo 10 sisteme clopot pentru sticlă și pentru hârtie , de la primarie, dispensar, o 

parte de la școală se strânge selectiv am și dus câteva.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: o informare la școli. 

Primarul: legat de electrocasnice am avut vreo 3 campanii și chiar au fost cu 

rezultat, s-a ocupat doamna Lungu.  E destul de greu pentru că omul nu înțelege, 

chiar dacă scrie sticlă, aruncă , mai este o problemă, am dus o mașină la Onești iar 

acolo nu se ține cont o pun tot grămadă . 

Domnul Consilier Stoica Nelu : am înțeles că se plătește o taxă mai mică dacă se 

colectează selectiv. Se scade vreo 100 de milioane.  

Primarul: nu știu să vă spun exact calculul dar e o formulă de calcul. Noi strângem 

gunoi și plătim 150 de milioane pe săptămână și toate dealurile sunt pline de 

gunoi.Atâția saci aruncați , obraznic aruncați pe Felca, pe dealul spre Deleni. Ne-

am propus la anul viitor să achiziționăm câteva camere mobile cu card de memorie 

, am amendat, am găsit chiar săptămâna trecută la Drăgugești, le-am găsit facturile 

de la lumină și au fost amendați și  la Helegiu . În situația în care toată lumea 

scoate gunoiul la poartă de unde este ridicat . contracte au toți, toată comuna are 

contracte băgate în calculator, este obligatoriu. Nu plătesc toți. 

Viceprimarul: probabil nu vor să-l țină două săptămâni în curte. 

Primarul: e greu să-l adunăm săptămânal, ne este foarte greu , suntem singura 

comună din județul Bacău care ne-am păstrat serviciul respectiv, sunt mulțumit că 

l-am păstrat deoarece avem patru angajați  în primarie din 2014 și îi folosesc și 

sunt oameni care chiar muncesc, sunt două mașini care se încarcă manual, zilnic. 

Costurile sunt mai mari decât dacă am fi dat serviciul către ADIS. Asigurarea 

pentru autogunoiera nouă este de 150 de milioane pe an, am plătit pe o lună de zile 

și sper să mai scadă. Al luat o autovidanjă , la fel 90 de milioane asigurarea. Sunt 

costuri foarte mari, un cauciuc e 2400 delei, sunt cheltuieli pe care le avem, ne-am 

gospodărit, dar nu e simplu. Avem valoarea cea mai mică la taxă, nu știu dacă o 

vom maio putea menține așa poate mai pune 1 leu doi. Nu este simplu , sunt patru 

angajați , combustibil , cauciucuri, mașina este din 2007 , asigurări , carburant.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu v-aș propune să luați în calcul 

și să punem o taxă specială de salubritate pe gospodărie și să o încasăm așa cum 



încasăm taxa de înfrumusețare. Analizați și acest aspect , sunt UAT-uri care 

încasează o taxă de salubritate la taxe și impozite. 

Primarul: noi avem serviciu și avem taxa de înfrumusețare care o încasăm.  

Secretarul general al comunei doamna Spriridon Mariana: noi avem tarif , nu taxă. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: tariful să fie simbolic la taxe și 

impozite. 

Secretarul general al comunei doamna Spriridon Mariana: aceste cheltuieli sunt ale 

serviciului și nu avem posibilitatea de a vira de la primărie. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu sunt subvenționate aceste 

servicii?  

Primarul:nu. Atunci când intrăm în impas împrumutăm serviciul și până la sfârșitul 

anului trebuie să recuperăm datoria. Au fost și luni în care nu am încasat suficient 

să ne acoperim cheltuielile. Am împrumutat o sumă de 10 mii, 12 mii urmand ca 

până la sfârșitul anului în curs să ducem banii . Nu este ușor, am luat autovidanja 

nu ca să fac concurență cuiva, nici să strâng de la persoanele fizice dar avem mare 

nevoie la nivelul comunei Helegiu pentru că avem acelșe stații de canalizare care 

îmi fac necazuri zilnic. Săptămâna trecută am scos de la Voicu, borhot. Aruncă 

inclusiv borhotul de la cazunul de țuică. Poate ne intră proiectul cu canalizarea la 

Brătila și la Drăgugești, o să treacă 2-3 ani să se implementeze proiectul, vom avea 

nevoie în continuare deoarece vom depinde numai de pompe. Nu ne ajută așezarea 

geografică să dispunem de sisteme de canalizare prin cădere liberă fărăa depinde 

de pompe. Iar oamenii nu vor să înțeleagă, le-am transmis deoarece mergem zilnic 

să încerce să nu mai arunce în canalizare altceva decât apămenajeră.  

Domnul consilier Stoica Nelu: nu costă mult deversarea vitanjei? 

Primarul: o ducem în stația noastră. Am avut contract cu o firmă de la Nicolae 

Bălcescu pentru că Raja a fost extrem de scumpă. Pe strada la nea Busuioc unde ne 

face probleme săptămânal , în momentul în care popma se colmateaza ca să pot 

scoate de acolo trebuie să golesc tot sistemul , 5-6 mașini, tot sistemul pana la 

Strada Baciului se scurge acolo. Nu se poate pune vană, am dat la un moment dat 

la RAJA 40 de milioane.Mașina o vom ține pentru noi, pentru școli, pentru 

sistemul de canalizare. Are și sitem de spălat de udat flori, poate ne vom 

moderniza. Costurile sunt foarte mari. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: aș fi vrut să-l întreb pe domnul 

vice dacă maiștiți ceva de drumul Poienii? 

Viceprimarul: sunt în faza de avizare.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: faceți puțin loby, vă rugămnoi. 

Primarul: am avut o discuție ieri cu domnul Pamfil pe această temă. S-au lovit de o 

problemă la APE-le Române, ei nu au acceptat și niciastăzi nu sunt foarte lămuriți, 

nu vor să îmi dea avizul să construim pe o distanță de 500 de metri între curba de 

la Helegiu și primele case, acolo unde s-a înalțat drumul. Ei spun că este lucrare 

hidrotehnică , dig, cconstruit în 2005. Nu există un acord între primaria Helegiu și 



APE-le Române , am solicitat, una din doamnele care se ocupă de avizări a zis să 

lăsăm drumul așa, de ce trebuie asfaltat. Încă nu am obținut avizul am obținut doar 

un acord, eu cred că lucrurile se vor așeza și în primăvară să se apuce de lucrare.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: o echipă de footbal nu s-ar pute înființa în 

comuna Helegiu, terenul îl avem.Eu sunt primul sponsor și achiziționez 

echipamentul.  

Primarul: eu sunt dispus. Primaria Helegiu are o echipă , am avut o echipă în care 

am fost direct implicat. Îmi doresc și am discuții cu câțiva tineri din comună dar 

avem o problemă, nu avem tineri . Aduceți dumneavoastră 21 de tineri , înscrieții , 

am tot ce trebuie, asociația este înființată, , avem legitimații , avem echipamente, 

nu avem 20 de tineri care să joace fotbal. 

Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Macovei Mihaela declara 

inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 25 noiembrie 

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

 

Presedinte de sedinta                                     Secretar general comuna Helegiu , 

Macovei Mihaela                                                  Spiridon Mariana 
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