
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 16.12.2021, 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.226 din 10.12.2021 . 

Secretarul comunei face prezenta consilierilor si constata ca sunt prezenti 13 

consilieri locali, a absentat  doamna consilier Stanciu Elena și domnul consilier 

Patrona Constantin. 

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 ordinare a Consiliului Local Helegiu 

din 25. 11.2021 

Aprobare a procesului- verbal al sedintei extraordinare de îndată a Consiliului 

Local Helegiu din 14. 12.2021 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a 

altor taxe locale pentru anul 2022-Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

3. Proiect de hotarare privind  aprobarea  ‘’Planului de analiza si acoperire a 

riscurilor la nivelul UAT comuna Helegiu-Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubrizare pentru anul 2022, taxa 

aferenta utilizatorilor serviciului public de salubrizare casnici si noncasnici 

conform  ,,Planului anual de evolutie a taxelor si tarifelor”-actualizat-Initiator-

primar  Enea Nicu Ciprian 

5.Proiect de hotărâre privind modificarea  tarifului pe care il va percepe Serviciul 

Public de Salubrizare Helegiu de la persoanele fizice si juridice pentru prestarea 

activitatilor de colectare, transport si depozitare deseuri solide-Initiator-primar  

Enea Nicu Ciprian 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  pentru 

2021si completarea listei de investitii-Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian . 

7.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 Aprobare a procesului- verbal al sedintei 

ordinare a Consiliului Local Helegiu din 25. 11.2021 

Aprobare a procesului- verbal al sedintei extraordinare de îndată a Consiliului 

Local Helegiu din 14. 12.2021. 

 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 25.11.2021 și cea 14. 12.2021. 

Se supun spre aprobare procesele verbale ale sedintelor anterioare, procesele 

verbale au fost aprobate  în unanimitate. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind aprobarea 

impozitelor si taxelor locale, precum şi a altor taxe locale pentru anul 2022-

Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare. 

Domnul consilier Stoica Nelu: ce înseamnă urgență? 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: se elibereaza pe loc. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: eu nu sunt de accord cu mărirea tarifului la apă 

atâta timp cât nu avem apă. 

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 cu 4 abțineri : domnul consilier Busuioc Daniel, 

domnul consilier Melinte Marian, domnul consilier Stoica Nelu, doamna consilier 

Geboc Bădic Rodica Mihaela,  astfel s-a adoptat Hotararea nr 65/16.12.2021 

privind,aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a altor taxe locale pentru 

anul 2022-aprobată cu 9 voturi „pentru” ,  4 abtineri  , nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind  aprobarea  

‘’Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul UAT comuna Helegiu-

Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

Secretarul general al comunei doamna Spriridon Mariana prezintă proiectul de 

hotărâre. 



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 aprobaîn unanimitate  astfel s-a adoptat Hotararea nr 

66/16.12.2021 privind aprobarea  ‘’Planului de analiza si acoperire a riscurilor la 

nivelul UAT comuna Helegiu -aprobată cu 13 voturi „pentru” , nici o abtinere  , 

nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei 

de salubrizare pentru anul 2022, taxa aferenta utilizatorilor serviciului public de 

salubrizare casnici si noncasnici conform  ,,Planului anual de evolutie a taxelor si 

tarifelor”-actualizat-Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian. 

Secretarul general al comunei doamna Spriridon Mariana prezintă proiectul de 

hotărâre. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:  aceste taxe practice nu ne 

privesc, nu se aplică la noi. 

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 

67/16.12.2021 privind aprobarea taxei de salubrizare pentru anul 2022, taxa 

aferenta utilizatorilor serviciului public de salubrizare casnici si noncasnici 

conform  ,,Planului anual de evolutie a taxelor si tarifelor”-actualizat -aprobată cu 

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

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind modificarea  

tarifului pe care il va percepe Serviciul Public de Salubrizare Helegiu de la 

persoanele fizice si juridice pentru prestarea activitatilor de colectare, transport si 

depozitare deseuri solide-Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: care este procentul încasărilor? 

S-a mai făcut ceva? Știu că taxele se cresc când nu avem o colectare bună și nu 

facem față cheltuielilor pe care le are acest serviciu. Cât la sută din aceste taxe 

speciale se încasează?   

Domnul contabil șef Blăniță Valentin se încasează cam jumătate din ele , 

momentan. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: aici este problema. 

Viceprimarul: vom sta mai bine acum când vine ajutorul de lemne. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ce vreau sa subliniez  este că 

mulți din beneficiarii acestor servicii se eschivează și nu plătesc,apa o plătesc cei 



care o consumă, dacă nu este apă nu plătești. Problema este că cei care beneficiază 

de aceste servicii, parte din ei, se eschivează. Vin cu tot felul de pretexte, stăm 

foarte prost la colectarea acestor taxe. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: nu le-am crescut din cauza asta. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și inflația. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: drept dovadă vedeți asigurarea la mașină. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: spuneați în expunerea de 

motive,în raportul de specialitate că ar trebui să se încaseze de la 5200 de locuitori 

și se încasează de la 3000 de locuitori. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: mai sunt persoane care nu au contract cu 

Serviciul de salubritate, dar noi am intervenit și avem acea taxa de salubrizare 

aprobată în impozitele și taxele noastre, sa facem în așa fel ca cei care nu vor să 

închei contracte de salubrizare să le impunem din oficiu acea taxa care este mai 

mare cu 1 leu. Se debitează din oficiu. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:este ceea ce am spus eu în sedința 

precedent și s-a găsit o soluție.  

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 cu o abținere din partea domnului consilier Stoica 

Nelu, astfel s-a adoptat Hotararea nr 68/16.12.2021 privind modificarea  tarifului 

pe care il va percepe Serviciul Public de Salubrizare Helegiu de la persoanele 

fizice si juridice pentru prestarea activitatilor de colectare, transport si depozitare 

deseuri solide -aprobată cu 12 voturi „pentru” ,  o abtinere  , nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 6 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli  pentru 2021si completarea listei de investitii-

Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian . 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare. 

Secretarul general al comunei doamna Spriridon Mariana: la începutul anului se 

vor achiziționa autobuze școlare electrice, și cei care au în lista de investiții aceste 

stații de încărcare electrice vor avea punctaj mai mare ,atunci am anticipat și am 

prins pe lista de investiții. 

Viceprimarul: când se va face distribuția de autobuze , va fi o condiție  și ne-am 

gândit să fim cu un pas înainte. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: o prindem în lista de investiții 

dar nu stiu dacă este normal sa nu bugetăm măcar 2000 de lei pentru studio de 

fezabilitate . Nu știu dacă este ok . O treceți pe lista de investiții la ce? La execuție, 

la proiectare, la SF?  

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: la execuție. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: cred că ar trebui să o bugetați cu 

o sumă, macar pentru studiul de fezabilitate că nu costă mai mult de 5000 de lei.  

Referitor la rectificarea bugetului, eu nu am înțeles, rectificăm niște sume care pe 

care nu le avem?  

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: ele sunt, ajutoarele de încălzire sunt 

comunicate. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: sunt comunicate? Nu am vazut 

în preambul o adresa prin care sunt comunicate sumele. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: urmează să fie virați banii , e une-mail 

primit de la AJOF prin care trebuie să urmam niste pași: centralizarea cererilor, 

comunicarea ședinței de rectificare, după care primim banii.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: îi rectificăm înainte de ai primi. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: da, înainte de ai primi deoarece nu avem 

timp fizic să îi primim.Atunci cand îi primești nu avem timp să facem ședința.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: știu că se primeau adresele, se 

comunicau de la finanțe adresele cu sumele și se invocau în preambul. Cât sunt 

ajutoarele de încălzire? 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: 825 de mii, dar am mai avut în buget la 

începutul anului. De aceea am rectificat cu 745 de mii pana la nivelul necesar. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și pentru ajutoarele sociale , cât 

reprezintă?  

Secretarul general al comunei doamna Spriridon Mariana: nu au mai fost liste 

separate, sunt în această sumă pentru că nu mai sunt bani de la bugetul local. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: mi se pare sunt mulți . 

Secretarul general al comunei doamna Spriridon Mariana: au crescut foarte mult 

cuantumul.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: 850 de mii ajutoare pentru 

încălzire. S-a ajuns la 57 de persoane beneficiari de ajutor social?  

Secretarul general al comunei doamna Spriridon Mariana: da. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: poate o să îi prezentați într-o 

ședință , să îi știm. Când era vorba de muncă spuneați că nu aveți cu cine să faceți 

treabă dar uite că au crescut foarte mult.  

Viceprimarul: din păcate toți sunt șubrezi.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: haideți să îi cunoaștem și noi, cât 

sunt șubrezi, cât sunt tineri . 

Secretarul general al comunei doamna Spriridon Mariana: luna viitoare vom 

aproba planul de măsuri  și în referatul de specialitate o să primiți beneficiarii și 

care sunt apți de muncă .  

Viceprimarul: cei cu copii până în7 ani nu pot lucra. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: domnul Măgdălina, doamna 

secretar vă poate confirma, erau vreo 17 când eram eu primar. De asta mă frapează, 

de la 17 la 57 . 

Viceprimarul: dacă îndeplinesc toate condițiile ce am putea noi să le facem?  

Secretarul general al comunei doamna Spriridon Mariana: sunt 53. 

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 

69/16.12.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  pentru 2021 si 

completarea listei de investitii -aprobată cu 13 voturi „pentru” ,  nici o abtinere  , 

nici un vot împotriva. 

Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Macovei Mihaela declara 

inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 16 decembrie 

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

 

Presedinte de sedinta                                     Secretar general comuna Helegiu , 

Macovei Mihaela                                                  Spiridon Mariana 

  

 

 

                                                                                                                              

 Intocmit, 

 Cons.jr. Guramba Carmen 

 

 

 

 

 
 


