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RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ SI DE MEDIU A
COMUNEI HELEGIU PE ANUL 2020

Niciun an dintre cei pe care i-am parcurs impreună nu a fost mai complicat și mai greu
decat 2020 care ne-a testat toate limitele și ne-a oferit o ocazie de a inţelege, nu numai
la nivel local, ci și global, cat de conectați suntem și cum deciziile asumate de cineva
intr-un loc pot avea cel mai puternic și dificil impact asupra tuturor - pană în cele mai
îndepărtate colțuri ale lumii. Dar anul 2020 ne-a oferit și oportunitatea de a învăța din
erori, de a ne reconecta cu valorile esențiale și de a vedea că impreuna suntem
pregatitiți sa facem fata .
Va prezint mai jos raportul Primarului pentru 2020 - un an de final de mandat si de
inceput pentru un nou ciclu de 4 ani de proiecte și activitati in care sa muncim impreuna
pentru a aduce bunastre locuitorilor comunei Helegiu .
Raportul de activitate al primarului comunei Helegiu, pe anul 2020 , reprezintă nu doar o
obligație legală, izvorâtă din prevederile art.155 alin. 3 lit. a din OUG nr. 57/2019 (Codul
administrativ), potrivit cărora printre atribuţiile principale, primarul le îndeplinește pe cele
referitoare la relaţia cu consiliul local, în exercitarea cărora “prezintă consiliului local, în
primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu
a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii
administrativ-teritoriale în condiţiile legii”;
Acest raport prezintă, pentru mine, și o datorie morală, ce denotă preocupări
permanente în asigurarea deplinei transparenţe a tuturor acțiunilor și activităților
intreprinse de instituţia pe care o reprezint, pe parcursul unui an calendaristic;
Chiar dacă raportul nu poate să cuprindă întreaga activitate a instituţiei pe care o
conduc, el vă prezintă, totuși, o sinteză, un material de studiu şi de analiză a activităţii
din cadrul Primăriei comunei Helegiu, astfel încât, dumneavoastră, parcurgându-i
rândurile, să constataţi dacă prin străduința noastră am răspuns aşteptărilor şi
necesităţilor comunităţii;
Imi propun, astfel, să ofer concetatenilor mei o imagine cat mai clara asupra modului
cum am gestionat resursele locale, în vederea realizării obiectivelor propuse la inceput
de an și a rezolvării problemelor curente;
Un rol important în demersurile mele de implementare a politicilor publice concepute
şi bazate pe nevoia de nou şi pe dezvoltare a comunitatii l-a avut Consiliul local care a
acordat sprijinul in aplicarea programului de investiţii şi obiective de interes local pe
anul 2020.
Un alt sprijin, în implementarea politicilor publice de dezvoltare locala,l-a avut
aparatul de specialitate al primarului ,cu sprijinul căruia am reusit să incheiem un an
pozitiv.

Activitatea personalului din cadrul aparatului de specialitate a fost direcţionata spre
responsabilizarea deciziilor din aria de specialitate,ceea ce a dus la o cunoastere mai
profunda a legislaţiei de specialitate si aplicarea acesteia cat mai eficient.
In baza obligatiilor care imi revin ,am întreprins atributiile referitoare la:
- relaţia cu Consiliul local Helegiu,
- atribuţii privind serviciile publice asigurate cetaţenilor,
- atribuţii referitoare la bugetul comunei.
In concret,in prezentul Raport cuprinde in linii mari activitatea anului 2020 ,incercand
o structurare cat mai clara pe domenii de activitate,în principiul transparenţei şi al
legalitatii.
Am structurat activitatile astfel:
- procesul de eliberare a actelor normative si luarea deciziilor
- partea economica,buget,finante,
- sociala,mediu,urbanism,educaţie,
- cultura,sport,culte,investiţii,
1.Procesul de elaborare a actelor normative şi de luare a deciziilor
În cursul anului 2020 au fost întocmite,adoptate si ,emise :
-un număr de 55 de Hotărâri de Consiliu local
-un număr de 274 Dispoziţii emise de primarul comunei
In cursul anului 2020 au fost înregistrate un număr de 9690 de adrese,acte şi
solicitări,petitii un numar de 4 înaintate spre soluţionare instituţiei noastre, rezolvate in
termen legal.
In registrul cererilor privind accesul la informatiile de interes public au fost inregistrate
un numar de 8 solicitari, rezolvate favorabil in termen legal.Toate problemele semnalate
au fost tratate cu maxima atentie si seriozitate,neavad in momentul de fata probleme
privind intarzierea solutionării acestora.
In baza principiului transparentei functionează pagina web a primăriei,unde sunt
aduse la cunoştinţa publică,activităţile derulate de către administraţia locală .
Programul de audienţe al primarului afişat la sediul instituţiei a fost respectat întocmai,
astfel s-au inregistrat un numar de 4 audiente rezolvate favorabil, uneori transformânduse din discuţii simple în consultaţii juridice,pe anumite teme care interesează pe
cetăţean,asistenţă şi protecţiesocială,întabularea proprietăţii,stare
civilă,urbanism,conflicte familiale etc.In mod deosebit problemele sunt legate de
proprietăţi de corectări de titluri de proprietate şi de nerezolvarea juridică a trenurilor
proprietate personală a persoanelor (grădini/curti)
Acest demers de a fi în contact permanent cu cetăţeanul,a condus la eliminarea multor
probleme,prin oferirea de soluţii autorizate de lege,creând astfel o încredere în
administraţia locală şi un real suport în soluţionarea problemelor.S-a pus accent pe
Legea nr.52/2003 orivind transparenta decizională în administratia publică precum si
Legea nr.544/2004 privind liberal acces la informatiile publice,întocmind Rapoartele
cerute de lege si înaintarea acestora către Institutia Prefectului Judeteului Bacau.
În ceea ce priveste hotărîrile adoptate de către Cosniliul local ,nu am avut cazuri de
atac în instanta de contencios administrativ din partea Institutiei Prefectului Judetului
Bacau a nici unei hotarari si a niciunei dispozitii emise de primar.

2.Situaţia economică
Birou Financiar- Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante
Potrivit datelor consemnate in contul de executie bugetara pentru anul 2020 UAT
Comuna Helegiu realizeaza urmatorii indicatori ce reflecta activitatea economicofinanciara si anume:
Veniturile totale aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli la 31.12.2020 au fost de
9776760 lei iar incasarile sunt de 9152344 lei respectiv 93,61%
Veniturile sectiunii de functionare aprobate au fost de 7016160 lei iar cele realizate
7216786 , respectiv 102,86%
Veniturile sectiunii de dezvoltare aprobate au fost de 2760600 lei iar cele realizate de
1475558 lei respectiv 53,45 %, sumele incasate datorandu-se in principal varsamintelor
din sectiunea de functionare si a subventiilor de la alte nivele ale administratiei publice.
Cheltuielile totale aprobate au fost de 11536906 lei , iar cele efectuate in suma de
9260821 lei, realizarea acestora fiind in procent de 80,27%
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Cheltuielile sectiunii de functionare aprobate au fost de 7163286 lei iar cele
efectuate de 6199238 lei , respectiv 86,54%. Fundamentarea si aprobarea cheltuielilor

a bugetului propriu a fost facuta in stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a
veniturilor, asigurandu-se in anul 2020, drepturile de natura salariala, precum si
asigurarea cheltuielilor de intretinere si functionare a aparatului propriu.
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare au fost de 4373620 lei, iar cele efectuate
3061583 lei reprezentand 70% din prevederile definitive. Contul de executie la data de
31.12.2020 inregisstreaza un deficit de 108477 lei din care la sectiunea de functionare
un excedent de 1477548 lei , iar la sectiunea de dezvoltare un deficit de 1586025 lei.
Deficitul sectiunii de dezvoltare a fost acoperit din excedentul anilor precedenti.
La finele anului 2020 Comuna Helegiu inregistreaza un excedent cumulat de 1629242
lei astfel :
- Excedentul anului precedent 1629242 lei
- Excedentul sectiunii de functionare 1477548 lei
- Deficitul sectiunii de dezvoltare (-1586025) lei
La data de 31.12.2020 contul de executie la institutia finanatata din venituri proprii si
subventii ” Serviciul Public de Salubrizare” se prezinta astfel:
- Veniturile totale aprobate au fost de 368650 lei iar incasarile realizate in suma de
304268 lei
- Cheltuielile totale aprobate au fost de 368650 lei , iar cele efectuate de 326134
lei
- Contul de executie inregistreaza un deficit de 21866 lei acoperit din excedentul
anului precedent.
In ceea ce priveste colectarea impozitelor si taxelor locale, asa cum reiese din
desfasurarea prezentata mai jos, gradul de incasare a taxelor si impozitelor s-a efectuat
in proportie de 73%.
Incasarile efective a impozitelor si taxelor locale a fost in suma de 879859 lei (taxe si
impozite locale=570690 lei,apa+salubritate=104460 lei,amenzi=153607 lei, concesiuni
si inchirieri= 34905 lei),
In vederea realizarii obiectivelor propuse sau intocmit si transmis contribuabilor un
numar de 280 insiintari de plata.
S-au intocmit si transmis contibuabililor somatii de plata, prin deplasarea in teren,
diferenta acestora fiind transmise prin posta cu confirmare de primire.
Au fost instiintati contribuabilii din comuna pentru inscrierea in evidentele fiscale.
Statistic situatia documentelor eliberate si a documentelor inregistrate se prezinta astfel:
- Eliberare certificate fiscale-727
- Corespondenta cu alte insitutii-127
- Modificare si operare pozitii cladiri-532
- Modificare si operare pozitii teren- 1021
- Adeverinte de venit eliberate-437
- Autorizatii de functionare eliberate-53
- Inscrieri autoturisme-646
- Radiere auto-321
- Inscrieri moped-3
- Inscrieri remorca-4
- Inscrieri tractor-21

-

Operare ordine de plata-21
Cereri scutiti-54
Operare amenzi 932
In afara de cele prezentate mai sus, s-a efectuat procedura de control preventiv,
săptămânal, privind borderoul desfăşurător al încasarilor agenţilor fiscali.S-a rulat prin
caseria unitatii suma de 2359120 lei si s-au efectuat plăţi de salarii şi alte drepturi
băneşti prin caseria unitatii în baza documentelor legale in suma de 1550549 lei. S-a
depus la Trezorerie toate sumele provenite din incasari.
Compartiment Agricol si Cadastru
S-au actualizat electronic un numar de 94 registre agricole, ce reprezinta urmatoarele:

Total pozitii inscrise in registrul agricol-4410,repartizate astfel:
-pozitii ale gospodariilor/exploatatiilor agricole ,persoane cu domiciliul in comuna
Helegiu -3879
-pozitii ale persoanelor cu domiciliul in alte localitati -487
-pozitii ale unitatilor cu personalitate juridica care isi desfasoara activitatea pe raza
comunei -44
Numarul totalde gospodarii este de 2927, repartizate pe cele patru sate, astfel:
Bratila-858, Deleni-764, Dragugesti-827, Helegiu-475
Suprafata totala teren- 7854 ha,din care:
-Arabil-2728 ha
-Pasuni-1091 ha
-Fanete-785 ha
-Vii-75 ha
-Livezi-54 ha
-Paduri-2149 ha
-Teren cu ape-254 ha
-Cai de comunicatii-150 ha
-Curti-constructii-211 ha
-Terenuri degradate-357 ha
Principalele culturi in anul 2020:
Porumb-1213 ha,-productie 5215 to, Grau-130 ha-productie 364 to, Floarea soarelui110 ha- productie 187 to, Rapita-55 ha-productie 27 to, Plante de nutret-840 haproductie6216 to, Legume-20 ha
Efective de animale:
-Bovine-289 capete
-Porcine-396 capete
-Ovine -1979 capete
-Caprine-488 capete
-Cabaline-143 capete
-Pasari-12.595 capete
-Familii de albine-1520
S-au eliberat un numar de 2010 adeverinte, structurate astfel:
-adv pentru ajutor de incalzire-405
-adv APIA-130

-adv rol-1475
-Atestate de procucator/carnete de comercializare-18
-Contracte de arendare-223
-Contracte de concesiune-1
S-au efectuat verificari in teren impreuna cu reprezentantii DAJ Bacau/Asociatia Razesii
lui Stefan a datelor inscrise in cererile prin care se solicita eliberarea atestatului de
producator,a carnetului de comercializare si a avizului consultativ.
S-au inregistrat si operat un numar de 210 de cereri, prin care cetatenii au solicitat
inregistrare /modificare de suprafete teren ,precum si locuinte, conform actelor anexate
(titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, certificate de mostenitor, act de
partaj voluntar, sentinte si hotarari judecatoresti, etc).
S-au intocmit si eliberat un nr. de 30 anexe(anexa1, anexa 2), in vederea deschiderii
procedurilor succesorale.
S-au intocmit 12 schite-amplasament locuinte necesare la SC E-ON si ENEL pentru
racordarea la energia electrica sau schimbare de contract.
S-au completat registrele privind atestatele de producator/carnete de comercializare si
contracte de arendare, atat in format scris cat si electronic.
S-au arhivat un numar de 16 dosare reprezentand documente operate si eliberate de
catre Registrul Agricol
S-a intocmit si transmis catre Directia Agricola Bacau ,Situatia Statistica reprezentand:
-Cercetarea statistica AGR 2A (suprafata productive de primavara)
-Cercetarea statistica AGR 2B (suprafata recoltata si productia obtinuta)
-Situatia statistica a parcului de tractoare
-Balanta suprafetelor agricole
-Programul productiei agricole
-Situatia statistica a terenurilor
S-au intreprins actiuni de colaborare cu Directia Sanitar Veterinara in vederea informarii
cetetenilor cu privire la circulatia virusului gripar aviar H5N8 siavirusului pestei porcine.
S-au intreprins actiuni de colaborare cu Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura
in vederea informarii cetatenilor privind masurile de sprijin acordate fermierilor si IMMurilor.
S-a oferit sprijin fermierilor a caror culturi au fost afectate de seceta pedologica, prin
intocmirea si transmiterea documentatiei catre Directia Agricola, precum si insotirea si
sprijinirea specialistilor de la DADR Bacau , in vederea evaluarii pagubelor.
S-au intocmit listele cu exploatatiile agricole cu / fara personalitate juridica, conform
prevederilor OU nr.22/2020, privind Recensamantul General Agricol.
S-au intocmit si transmis catre Comisia Judeteana Bcau si OCPI documentatii
reprezentand:
- Solicitari rectificari titluri de proprietate;
- Solicitari eliberari titluri de proprietate;
- Solicitari validari si eliberari titluri de proprietate
- S-a intocmit si s-a trimis catre Comisia judeteana Bacau si Directia Silvica
documentatii de validare pentru padure
S-au intocmit un nr. de 22 certificate de atestare pentru inscrierea in cartea funciara a
terenuluiaferent caselor de locuit

S-au identificat proprietatileafectate de lucrarile Transgaz S.A. prin masuratori efectuate
la fata locului impreuna cu reprezentantii societatii.
S-au efectuat masuratori cadastrale in extravilanul satului Bratila (zona Belcea) in
vederea concesionarii si instalarii generatoarelor eoliene.
S-au efectuat masuratori la solicitarea organelor de politie privind terenurile aflate in
litigiu ale diferitilor proprietari.
Compariment Dezvoltare, Achizitii publice , Investitii
Achizitii Publice
S-au achizitionat direct:
- Servicii de dirigentie de santier
“ Modernizare str. invatator Dontu Ioan, localitatea Dragugesti, din centru pana la
Prentu, com. Helegiu”
-Lucrari de “ Modernizare str. invatator Dontu Ioan, localitatea Dragugesti, din centru
pana la Prentu, com. Helegiu”
-Amenajare curte interioara Scoala Gimnaziala Helegiu
-Amenajare curte dispensar uman Bratila, com. Helegiu
-Amenajare curte dispensar uman Helegiu, com. Helegiu
-Agregate naturale
-Studio de fezabilitate “ Infiintare sistem de distributie gaze natural”
-Inchirieri utilaje pentru intretinere si reparatii drumuri comunale
-Modernizare prin asfaltare str. Bisericii Deleni
-Dotare Camin Cultural in sat Helegiu, com. Helegiu Judet Bacau
- Achizitie parchet si accesorii
-Achizitie pachet masa si scaune
-Revizie tehnica Dacia duster BC 12 HLG
- Vauchere de vacanta
- Achizitie si montaj sisitem de dozare hipoclorit, pentru tratamentul apei din instalatiile
de aprovizionare cu apa a UAT Helegiu
- Pachet, dezinfectant pentru maini si masti
- Servicii de reproiectare site-ul primariei
- Servicii de proiectare “Modernizare str. Movilei Deleni,com. Helegiu”
- Lemne de foc
- Foi de parcurs
- Servicii de dezinsectie si deratizare
- Imprimate la comanda, asistenta sociala si stare civila
- Placute numere strazi
- timbre postale
- Vignete corespondenta
- Perforator arhivare
- Antiderapant
- Sistem de dozare hipoclorit pentru tratamentul apei
- Servicii de proiectare pentru depunerea unui proiect de investitii in cadrul “
Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei
in infrastructura de iluminat public”

- Servicii de consultant de specialitate si intocmirea documentatiilor necesare in scopul
accesarii unui sprijin financiar pentru investitia “ Modernizarea sistemului de iluminat
public prin cresterea eficientei energetice a corpurilor de iluminat si prin gestionarea
inteligenta a energiei electrice in infrastructura de iluminat public din comuna Helegiu,
judetul Bacau”
- Amenajare curte si refacere gard scoala gimnaziala Deleni, com. Helegiu
- Reparatii DC 159 A Deleni si DC 159 Dragugesti
- Consolidarea strada Ciungi, punct Ghinet, localitatea Dragugesti, comuna Helegiu
- Studiul geotehnic pentru proiectul “ Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere
afectate de calamitati in comuna Helegiu, judetul Bacau’
- Studiul geotehnic( partea a doua poduri) pentru proiectul “ Reabilitarea si
modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamitati in comuna Helegiu, judetul
Bacau’’
- Studiu de fezabilitate/DALI pentru proiectul “ Reabilitarea si modernizarea
infrastructurii rutiere afectate de calamitati in comuna Helegiu, judetul Bacau’’
- Ridicai topo pentru proiectul “ Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere
afectate de calamitati in comuna Helegiu, judetul Bacau’’
- Renocare teren de sport Deleni
- Renovare scoala nr. 1 Dragugesti
- Alee pietonala pe strada Ciortea de jos punct Dolhan
- Servicii de consultant pentru elaborarea unui proiect in cadrul POC- Anexa 2,
Actiune2.3.3.
- Masuratori topografice la obiectivul infiintare sistem de distributie gaze natural com.
Helegiu
- Achizitionare , montare si demontare ornamente stradale
- Achizitie statii de autobuz
Compartimentul dezvoltare asigura: pastrarea si urmarirea contractelor de inchiriere si
concesiuni,intocmirea, pastrarea si arhivarea dosarelor achizitii.
De asemenea se ocupa si cu administrarea programelor SEAP SI CERTSIGN.
Investitii
In anul 2020, comuna Helegiu a continuat sa faca eforturi in modernizarea infrastructurii
rutiere, a dezvoltarii sociale, economice si culturale a comunitatii.
In acest context, s-au continuat lucrarile de modernizare drumuri comunale, investitii
care conduc la dezvoltarea economica a comunei prin atragerea de investitori precum si
prin dezvoltarea agentilor economici existenti, ceea ce contribuie la cresterea nivelului
de trai al locuitorilor. In consecinta au fost continuate lucrarile la obiectivele de investitii
incepute in anul 2019 si au fost incepute obiective de investitii noi, respectiv:
- „Alee pietonala pe Str. Alexandru cel Bun, din centru pana la Podul Tinoasei,
localitatea Helegiu, comuna Helegiu”
- „Modernizare str. Ciortea de Jos, localitatea Bratila, comuna Helegiu, judetul Bacau”,
- “Modernizare str. Inv. Dontu Ioan, localitatea Dragugesti, din centru pana la Prentu,
com. Helegiu”,
- “Modernizare DC 159 A de la km 3 + 443 - 4 + 343, localitatea Deleni, comuna
Helegiu”
- “Modernizare str. Poienii, localitatea Helegiu, com. Helegiu”,

- “Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamitati in comuna
Helegiu, judetul Bacau”,
- “Consolidare strada Ciungi, punct Ghinet, localitatea Dragugesti, com. Helegiu”,
- “Modernizare str. Movilei, loc. Deleni, comuna Helegiu”,
- “Modernizare str. Bisericii, loc. Deleni, comuna Helegiu”.
Este cunoscut faptul ca, invatamantul, este factorul esential in dezvoltarea sociala si
economica a oricarei societati. In primul rand, educatia are implicatii semnificative in
prosperitatea economica a fiecarui individ in parte, a fiecarei comunitati, a fiecarei
natiuni. Educatia are rol si implicatii culturale esentiale. Ramane principala cale prin
care valorile si traditiile se transmit din generatie in generatie si se ancoreaza in
realitatile sociale contemporane. In sprijinul celor afirmate mai sus si pentru a contribui
la dezvoltarea invatamantului, comuna Helegiu a continuat sau inceput lucrari la
urmatoarele obiective de investitii:
- „Amenajare curte interioara Scoala gimnaziala Helegiu, com. Helegiu”,
- “Amenajare curte si refacere gard scoala gimnaziala Deleni, com. Helegiu”
- “Construire grupuri sanitare scoala gimnaziala Helegiu, com. Helegiu, jud. Bacau”,
Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi bunăstare. De asemenea, prin
protejarea mediului inconjurator se contribuie la cresterea gradului de bunastare a
populatiei precum si la cresterea gradului de confort. Astfel, au fost executate lucrari de:
- “Amenajare centru civic localitatea Dragugesti, com. Helegiu”,
- “Modernizare iluminat public localitatea Bratila, com. Helegiu”,
- “Infiintare sistem de distributie gaze naturale, comuna Helegiu, jud. Bacau”
- “Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Helegiu prin montarea de
corpuri de iluminat cu LED si achizitionarea de sisteme de dimming/ telegestiune”
- “Extindere retea de canalizare in satele Helegiu, Dragugesti si Deleni, com. Helegiu”.
Starea de sanatate a populatiei contribuie subtantial si in mod direct la cresterea
economica si sociala a comunitatii precum si la cresterea gradului de confort personal si
comunitar. In sprijinul mentinerii starii de sanatate a locuitorilor comunei au fost
executate lucrari de:
- „Modernizare dispensar medical sat Bratila”,
- „Modernizare dispensar medical sat Helegiu”,
- “Amenajare curte dispensar uman Bratila, com. Helegiu”,
- “Amenajare curte dispensar uman Helegiu, com. Helegiu”.
Pentru a veni in sprijinul mediului cultural, comuna Helegiu modernizeaza caminul
cultural din localitatea Helegiu.
Compartiment Juridic Administrație Publică
Activitatea de reprezentare în faţa instanţelor de judecată se desfăşoară pe două
planuri. Există atât procese în care avem calitatea de pârât cât şi procese în care avem
calitatea de reclamant.
În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 pe rolul instanţelor de judecată au fost 8 dosare :
fond funciar 4 dosare, cerere valoare redusă 1 dosar, plângere contravențională 1

dosar, uzucapiune 1 dosar, chemare în garanție 1 dosar. Dintre acestea 1 litigiu este
încheiat cu hotarare judecatoreasca definitiva, 7 se regasesc pe rolul instanțelor.
S-a întocmit procedura de comunicare pentru 29 de citatii.
Legea 17 /2014:
- au fost întocmite 26 dosare pentru vanzarea de terenuri aflate în extravilan, s- au
eliberat 26 adeverinte de libera vanzare.
Consiliul Local Helegiu
- au fost întocmite 12 procese verbale de şedinta ale Consiliului Local Helegiu şi 36 de
procese verbale de lucru pe comisii din cadrul Consiliului Local Helegiu;
- au fost asigurate documentele necesare pregătirii şi desfăşurării şedinţelor Consiliului
Local.
Compartiment Tehnic,Urbanism, Amenajare teritoriu, Mediu
Urbanism, Amenajare Teritoriu
Planul Urbanistic General (PUG-ul) este un proiect care face parte din programul de
amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorialadministrativa de baza.
Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de
urbanism pentru intreg teritoriul administrativ al unitatii administrativ teritoriale
(suprafete din intravilan, cat si din extravilan).
Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic General
-optimizarea relatiilor localitatilor cu teritoriul lor administrativ si judetean;
-valorificarea potentialului natural, economic si uman;
-stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan;
-reorganizarea si dezvoltarea cailor de comunicatie;
-stabilirea si delimitarea zonelor construibile;
-stabilirea si delimitarea zonelor functionale;
-stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire;
-stabilirea si delimitarea zonelor protejate;
-modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare;
-evidentierea detinatorilor terenurilor si a modului de circulatie juridica a terenurilor;
-delimitarea suprafetelor pe care se preconizeaza realizarea obiectivelor de utilitate
publica;
-stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a
constructiilor
In spiritul respectarii reglementarilor impuse de Planul urbanistic general, comuna
Helegiu a eliberat in perioada01.01.2020 - 31.12.2020 un numar de 19 Certificate
deUrbanism, din care 5 certificare pentru Reabilitare si modernizare infrastructura
rutiera afecatat de calamitati, Modernizare str, Ciortea de Jos, Modernizare str, Poienii,
Modernizare str. Bisericii, sat Deleni, Mdernizare str. Movilei, sat Deleni iar celelalte 14
la cetatenii comunei Helegiu.
Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care
Autoritatea publica locala face cunoscute;
- regimul juridic si tehnic al imobilelor, si,
- conditiile necesare in vederea realizarii unor investitii, tranzactii imobiliare, etc.

De asemenea, au fost eliberate 18 Autorizatii de construire, din care 2 au fost eliberate
pentru comuna Helegiu iar 16 au fost eliberate pentru locuitorii comunei.
Asfel, pentru comuna Helegiu au fost eliberate Autorizatii de construire pentru:
- Modernizare str. Invatartor Dontu Ioan, localitatea Dragugesti,,
- Modernizare str. Bisericii, sat Deleni,
Autorizaţia de construire este actul care conferă cetăţenilor dreptul de a construi,
precum şi de a consolida sau repara o construcţie deja existentă. Acest act este eliberat
de primărie în baza unui dosar ce cuprinde o serie de avize şi acorduri şi are o
valabilitate de cel mult 12 luni.
S-a urmarit atat derularea lucrarilor in conditiile impuse de caietul de sarcini si de
Proiect cat si respectarea reglementarilor impuse de Certificatul de urbanism, la toate
obiectivele de investitii care au fost demarate si derulate in cursul anului 2020.
Protectia Mediului
Referitor la partea de mediu,va pot informa ca, intretinerea si curatenia cailor rutiere,
decolmatarea si curatarea cursurilor de ape, a podurilor, a podetelor, rigolelor,
santurilor, salubrizarea localitatii si protectia mediului inconjurator, au fost in atentia
compartimentului de mediu pe tot parcursul anului 2020 prin respectarea ,,Programul
de actiuni privind gospodarirea, intretinerea si curatenia localitatii”, aprobat la nivelul
Consiliului Local Helegiu.
Parcurile şi spaţiile verzi de pe domeniul public al comunei, au fost intretinute pe tot
parcursul anului prin diferite actiuni de curatenie si ecologizare.
Prin Serviciul Public de Salubrizare al comunei Helegiu s-a asigurat colectarea si
transportul gunoiului menajer in conditii bune, de la un numar de 1197 de beneficiari ai
serviciului. Modul de gestionarea deseurilor, a ambalajelor si deseurilor de ambalaje se
realizeaza in colaborare cu Agentia Nationala pentru Protectia mediului prin raportari
periodice. De asemenea, colectarea a 931 kg de deseuri electrice, electronice si
electrocasnice s-a realizat in parteneriat cu Asociatia ,,RO REC”, in vederea valorificarii
acestora.
Intrucat la nivelul comunei avem un numar de 1089 familii racordate la reteaua de apa
potabila, efectuam periodic in scopul imbunatatirii calitatii apei si a protejarii sanatatii
populatiei, analize de laborator in colaborare cu Directia de Sanatate Publica Bacau.
Prin diverse instiintari adresate populatiei, incercam in continuare responsabilizarea
acestora in ceea ce priveste respectarea prevederilor Legii 273/2020 pentru modificarea
si completarea OUG 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale,cu
modificarile si completarile ulterioare. S-au efectuat campanii de constientizare si
responsabilizare a populatiei in ceea ce priveste colectarea separata a deseurilor pe 2
fractii:uscata(reciclabila) si umeda. Astfel, in cursul anului 2020 au fost colectate 527
tone deseuri menajere si 3.83 tone deseuri reciclabile.
Intreaga activitate a compartimentului protectia mediului s-a desfasurat in scopul
urmaririi respectarii prevederilor legale referitoare la stabilirea unor masuri pe linia bunei
gospodariri, pastrarea curateniei si respectarea normelor de igiena si infrumusetare a
comunei.
Nu am avut probleme în ceea ce priveşte neîndeplinirea obligaţiilor autorităţilor locale
privind protejarea mediului înconjurător.

ASIGURAREA SIGURANȚEI, ORDINII ȘI LINIŞTII PUBLICE
Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta
Avand in vedere contextul epidemiologic creat de infectia cu SARS-COV-2
incepand din data de 16 martie 2020, cand a fost decretata stare de urgenta pe teritoriul
Romaniei, ca urmare a dispozitiilor ISU Bacau, SVSU Helegiu si-a concentrat atentia in
efectuarea unor activitati zilnice in vederea prevenirii transmiterii virusului. Prin urmare,
s-a recurs la: dezinfectie, informarea publica privind masurile de prevenire a
virusului,actiuni de ajutorare a persoanelor varstnice si a celor fara apartinatori,
verificarea respectarii masurii privind izolarea la domiciliu.
Conform Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, art.14, lit.h, SVSU
a recurs la efectuarea unor controale la gospodariile populatiei, la biserici si dispensare,
respectandu-se ,,Graficul de control” intocmit anual – 12 controale;
Pe parcursul anului 2020 au avut loc intervenii in cazul incendiilor unor locuinte
si incendii de vegetatie (9), cat si in alte cazuri de situatii de urgenta cum ar fi:
deszapeziri,decolamatari, indepartarea arborilor, crengilor care ingreunau interventia
utilajelor ce apartin Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.
In vederea prevenirii unor situatii de urgenta, activitatea SVSU a constat si in
desfasurarea unor activitati de informare publica pentru cunoasterea, de catre cetateni,
a tipurilor de risc, specifice sectorului de competenta, a masurilor de prevenire, precum
si a conduitei de urmat pe timpul situatiilor de urgenta. Astfel, SVSU, a realizat si a
diseminat materiale de informare preventiva, respectiv afise, flyere, care fac referire la
incendii de locuinte, vegetatie, cutremur, pesta porcina,etc.
In domeniul pregatirii economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, SVSU a
recurs la intocmirea planului pentru activitati pentru anul 2020 pe linia pregatirii
economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, pe linia actualizarii Monografiei
Economico Militara, pe linia rechizitiilor de bunuri si prestari de servicii in interes public,
activitati desfasurate de asemenea tot de SVSU.
SVSU a intocmit adrese catre diferite institutii,in functie de necesitati, colaborand
in permanenta cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Mr. Constantin Ene ”al
judetului Bacau si cu DSP Bacau.
Politie Locala
Avand in vedere contextual epidemiologic creat de infectia cu SARS-COV-2
incepand din data de 16 martie 2020, cand a fost decretata stare de urgenta pe
teritoriul Romaniei, luându-se în considerare necesitatea implementării măsurilor din
competența Ministerului Afacerilor Interne, prin includerea poliției locale în ansamblul
misiunilor specifice desfășurate de către structurile ministerului, Politia locala a
functionat in subordinea MInisterului Afacerilor Interne.

Prin urmare, Biroul de Politie locala Helegiu a desfasurat activitati comune cu
Postul de Politie Helegiu, conform graficelor stabilite de Politia Municipiului Onesti Sectia 3 Politie Rurala Onesti.
Un aspect important al activitatii Politiei locale pe parcursul anului 2020 a fost
informarea publica privind masurile de prevenire a virusului, precum si verificarea
respectarii masurii privind izolarea la domiciliu.
In paralel, s-a acordat atentie si informarii, somarii cetatenilor referitor la
obligatia acestora de a curata santurile de dirijare a apelor in vederea prevenirii
inundatiilor de-a lungul strazilor in limita proprietatii, de a salubriza zonele verzi si de a
asigura curatenia in fata imobilelor detinute.
Biroul de Politie locala a solutionat 16 sesizari, a recurs la intocmirea si
afisarea unor anunturi si a intocmit adrese catre diferite institutii, cum ar fi: Directia de
Sanatate Publica, Institutia Prefectului, Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice, ISU, etc. Deasemeni, politistii locali s-au deplasat in teren,
insotind reprezentantii compartimentelor de specialitate in vederea delimitarilor de
proprietate, prevenirii si stingerii incendiilor, efectuarii anchetelor sociale, reintegrarii
unor persoane in familie.
Starea socială
Compartiment Asistenta Sociala
Realizarea ansamblului de măsuri care vizează protecţia socială prin
programe,servicii de protejare a persoanelor,grupurilor sociale aflate în dificultate şi a
celorlate măsuri menite să îmbunătăţească această categorie de persoane,este
urmărită şi implementată
în cadrul Compartimerntului Asistenta sociala,prin
colaborare cu primarul comunei.
Conform activităţii anuale prezentate de către aparatul de specialitate responsabil de
asistenţa socială se remarcă următoarele:
-beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,au
fost în număr de 53 familii.Aceste familii au beneficiat şi de ajutor pentru încălzirea cu
lemne pe perioada sezonului rece .
-au fost depuse 42 de cereri pentru acordarea alocaţiei de stat si 12 cereri pentru
acordarea indemnizatiei de crestere copil pana la implinirea vartsei de 2 ani.
Conform legii 277/2010 modificata si completata privind locatia pentru sustinerea
familiei , sunt inregistrate un numar de 181 dosare de acordare.
Tichete sociale pentru gradinta s-au acordat unui numar de 109 beneficiari.
Prin sprijinul acestui compartiment s-au monitorizat problemele ,cu propuneri de soluţii
privind îmbunătăţirea condiţiilor de trai,s-au demarat activitati de verificare privind
veridicitatea datelor din declaraţiile depuse de solicitanţii de ajutor pentru încălzirea cu
lemne.

In cadrul Programului Oprational Ajutorarea Persoanelor Defavorizare 2014-2020,
s-au distribuit un numar de 900 pachete produse de igiena si 900 pachete produse
alimentare , urmatoarelor categorii de beneficiari :
- ajutor social - 52 persoane ;
- alocatia sustinerea familiei - 637 persoane ;
- handicap – 65 persoane ;
- pensionari cu varsta peste 65 ani – 146 persoane.
Compartiment Stare civila
Având în vedere importanţa întocmirii actelor de stare civilă,am asigurat buna
desfăşurare a activităţii în acest sens,actele de stare civilă fiind păstrate şi gestionate
în condiţiile prevăzute de lege.
In cursul anului 2020 activitatea la acest compartiment a fost urmatoarea
Sau inregistrat un numar de 125 acte astfel :
- 11 nasteri (transcrieri)
- 20 casatorii
- 94 decese ;
Au fost eliberate 231 de certificate dupa cum, urmeaza:
- 45 nastere
- 52 casatorie
- 135 deces ;
Au fost eliberate un numar de 2 extrase multilingve, astfel:
- casatorie 2;
S-au efectuat un numar de 289 mentiuni( de la alte primarii si institutii un numar 106
iar din oficiu au fost un numar de 183)
Solicitari si din oficiu s-a eliberat un numar de 102 de anexa nr.24(sesizare pentru
deschiderea procedurii succesorale)
Permanent se efectueaza radierea persoanelor decedate din Listele permanente
(programul- Registrul Electoral)
Invatamant
Reforma învăţământului românesc constituie un factor de prioritate naţională, având ca
scop constituirea unui sistem instructiv-educativ deschis şi democratic, bazat pe valori
ştiinţifice, culturale şi morale formativ şi informativ, prin angajarea tuturor factorilor
educaţionali: familia, şcoala, biserica, comunitatea locală.
În comuna Helegiu există 3 școli si o gradinita cu 32 săli de clasă, unde își desfășoară
activitatea școlară și preșcolară cei 398 elevi, din care 172 elevi în ciclul primar (P-IIV)/11 clase, 148 elevi în ciclul gimnazial (V-VIII)/ 9 clase și 78 preșcolari( 5 grupe de
gradinita) îndrumați de 38 cadre didactice, din care 5 educatori, 11 învățători și 23
profesori, cărora li se adaugă 15 personal nedidactic și 3 personal auxiliar. Dupa
finalizarea ciclului gimnazial, procentul de promovabilitate a fost unul bun majoritatea
dintre acești elevi continuându-și studiile la licee și școli profesionale din orașele Onesti
, Bacau.Incepand cu anul scolar 2019-2020 ,datorita numarului mic de elevi Scoala
Gimanziala Bratila s-a desfiintat, copii au fost adusi cu microbuzul scolar la Scoala

Gimnaziala Helegiu cu microbuzul scolar. La Bratila a ramas numai Gradinita cu
program normal Bratila .
Cultura
Anul 2020 – an dificil din punct de vedere al relaționării interumane a redus activitatea
culturală doar la activități online, iar împrumutul de carte a fost mai mic deși, respectând
normele igienico-sanitare impuse de pandemie, s-a răspuns tuturor solicitărilor de carte
venite atât din partea elevilor cât și al cadrelor didactice.
15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale – Ziua lui Mihai Eminescua fost marcată și anul
acesta prin organizarea unei expoziții de carte si fotografii, apoi 24 Ianuarie- Mica Unire
a prilejuit organizarea unei noi expoziții de carte.
Veteranii de război au primit și anul acesta, de ziua lor 29 Aprilie, omagiul și
recunoștința noastră, fiecare fiind vizitat, în condiții de siguranță igienico-sanitare, la
domiciliu. Ziua Eroilor a fost marcată prin depunerea de coroane la toate cele cinci
monumente dedicate acestora aflate în comuna noastră.
Imaginile cu toate expozițiile și activitățile realizate au primit aprecieri din partea
utilizatorilor și a prietenilor paginii de facebook a biblioteci.De altfel crearea grupurilor de
prieteni pe filiale ale bibliotecii a ajutat foarte mult la păstrarea legăturii cu aceștia și la
deservirea acestora cu informații și documente necesare. Este în curs de realizare
Catalogul electronic al bibliotecii ce va fi urmat, după achiziționarea programului de
bibliotecă TinREAD, de catalogul online ce va putea fi integrat la nivel național și va
putea fi consultat de utilizatorii bibliotecii.
Datinile si obiceiurile de Crăciun si Anul Nou au fost reprezentate de copii în lucrări
artistice, poze cu acestea fiind expuse pe pagina bibliotecii.
Prezentul raport reprezinta bilantul activității desfasurate în comuna Helegiu in anul
2020, fara a fi insa unul exhaustiv.
Cu dorinta de a fi cat mai aproape de potentialul maxim, dar fara pretentia nerealista de
a fi perfecti, nu pot decat să ma declar multumit de rezultatele obtinute, in ciuda
greutatilor intampinate, mai ales in situatia în care cele mai multe stagnari în derularea
proiectelor, sunt influentate de factori externi, care cu greu pot fi influentate in mod
direct de către noi (in unele cazuri fiind acest lucru fiind chiar imposibil).
Putem spune ca s-au facut pasi in aproape toate directiile, ele constituind preocuparea
noastra permanenta, multe dintre ele fiind mult mai usor de rezolvat prin implicarea
directa a cetatenilor și prin existenta unui spirit civic dezvoltat, mă refer aici de exemplu
la imposibilitatea stoparii prezentei deseurilor aruncate ilegal pe intreg teritoriul
comunei.
Dar, pentru a avea o comuna asa cum ne-o dorim cu totii să fie, este nevoie de mai
mult: de unitate, de colaborare, de sprijin, de implicare, de aprecierea celor care
lucreaza si isi aduc în continuu aportul la dezvoltarea reala și vizibila a comunei,
deoarece astfel de oameni sunt din ce în ce mai greu de gasit.
Pentru rezultate este nevoie de efort, de parasirea zonei noastre de confort, de curaj și
de asumarea unor riscuri, este nevoie de truda, de foarte multa munca!
Primar,
Ciprian Nicu Enea

