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JUDEŢUL BACĂU 
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CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 15.02.2022, 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.62 din 9.02.2022 . 

Se face prezenta consilierilor si se constata ca sunt prezenti 12 consilieri locali, a 

absentat  domnul consilier Zărnescu Vasile, domnul consilier Melinte Marian, 

domnul consilier Busuioc Daniel. 

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 funcție. 

Presedintele de sedinta , doamna  consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela da citire 

ordinii de zi . 

Proiectul ordinii de zi cuprinde 4 puncte . 

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

din 28.01.2022; 

2. Proiect de hotarare  privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli  si a 

listei de investii pentru anul 2022-Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

3.Proiect de hotarare  privind aprobarea actului adițional nr. 4 la documentul de 

poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem integrat de 

management al deșeurilor solide în județul Bacău” Initiator –primar Enea Nicu 

Ciprian 

4. Diverse 

Proiectul ordinii de zi se aprobă  cu 12 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 28.01.2022. 

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 28.01.2022. 

Se supune spre aprobare procesul verbal ale sedintei anterioare, procesul verbal a 

fost aprobat  în unanimitate. 

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

bugetului de venituri si cheltuieli  si a listei de investii pentru anul 2022-Initiator –

primar Enea Nicu Ciprian. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare. 

Primarul: la culte suplimentam cu 1000 de lei la culte pentru parohia Brătila 2. 

Doamna Coman Elena: despre pentru pregatirea profesională  dacă ne puteti spune. 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: am pus 8000 lei,bani mai putini decat anul 

trecut și atunci nu am cheltuit nimic.. 

Primarul: anul acesta trebuie să facem instruire cu asistenții sociali.Noi am păstrat 

bugetul de anul trecut în specialpe funcționare. 

Primarul prezinta lista de investiții. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: niciunul dintre dumneavoastra 

nu a participat la discuțiile legate de buget, era cel mai important proiect de 

hotarare din an care comporta din partea dumneavoastră un interes mai deosebit. 

Poate nu aveți voie să vă implicați , acolo unde dumneavoastră ați avut o idee bună 

,domnul primar și-a însușit, așa cum a fost cu pasarela propusă de doamna Coman , 

așa cum a fost terenul de sport de la Drăgugești propus pentru reabilitare de 

domnul Busuioc.Anul trecut când s-a discutat bugetul am avut peste 10 

amendamente, niciunul  nu a fost aprobat de dumneavoastră. Prin urmare am 

considerat că nu fac decât figuratie în condițiile în care niciunul dintre 

dumneavoastră nu le veți aproba. Eu îi dau posibilitatea domnului primar să își 

votexe bugetul și să-și ducă mandatul la bunsfârșit ce a promis oamenilor, constat 

că este un buget nerealist, în care avem un deficit între venituri și cheltuieli de 

peste 2 milioane de lei. Este un buget în care secțiunea de dezvoltare am vazut ca 

investiții trei străzi, facem teren de sport , spatii de joacă, cămin cultural , 

amenajare parcre. Spunea domnul primar de canalizare la Deleni, câti bani ați pus 

pe acest obiectiv? 

Primarul : avem un proiect pentru extindere canalizare depus pe PNRR, ce trebuia 

să mai facem?Nu este o investiție nouă? Dumneavoastră ați văzut doar trei străzi, 

eu am văzut apă – canal, proiecte depuse . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: sunt proiecte depuse, eu spun ce 

am văzut ce este finantaț.Proiecte da. 



Primarul: și din ce să le finanțăm ,nu din bani pe masuri. Avem bani la bugetul 

local să facem canalizari. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dacă mă întrebați pe mine 

parcarea din fata căminului cu 200 de mii lei , cu acesti bani făceați o bucatica de 

canalizare pe drumul principal. Dumneavoastră ați avut  200 mii la brătila la 

spatiul de joacă, sunt trei cămine.  

Primarul: nu e spatiu de joacă este o minibaza sporivă. Să nu o facem? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ba da, așa ați văzut 

dumneavoastră . Este o propunere de buget nerealist , nu este adaptat la nevoile 

cetățenilor, nimic de strada Busuioc, v-am spus de când a fost vorba de acel proiect 

megalomanic că nu o să se întâmple niciodată. 

Primarul: este depus pe CNI , sperăm să obținem finanțare, daca nu îl vom rupe în 

două și îl vom face pe bucățele. Eu mi-aș fi dorit să-l fi făcut dumneavoastră. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: domnul primar cand veți ajunge 

dumneavoastră la investiții în infrastructură de peste 1 milion de lei , canalizare, 

drum , cămine culturale, atunci să spuneți 

Primarul: mare parte din bugetul pentru funcționare acolo merge, toate pompele s-

au stricat, asfaltul este praf. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: cateodata sunt bune investițiile , 

câteodată nu. Eu văd că dumneavoastră aveți în fiecare an câteva sute de mii lei 

pentru suplimentare sursa de apă. La Brătila nu este nimic. 

Primarul: ați avut trei mandate și la Brătila nu ați făcut nimic, a fost satul în care v-

ați născut.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: am făcut un Centru de zi pe care 

dumneavoastră îl folositi. 

Primarul: tot cămine, tot spații de joacă, tot din astea. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: am transformat o școală care se 

dărâma pe oameni, am făcut asta cu bani europeni.  

Primarul: jumătate din bani, jumătate erau de la  bugetul local. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:prima investiție a fost în satul 

Brătila, este drumul communal. Și dacă toate drumurile comunale sunt asfaltate nu 

e meritul dumneavoastră. 

Primarul: ba da, o parte , da , sunt făcute pe mandatul meu. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: mi-aș dori să vă implicați pentru 

că cetațenii așteaptă de la dumneavoastră nu doar să ridicați mâna și dacă 

propunerile mele nu sunt acceptate faceți dumneavoastră, aveți aceasată datorie 

față de cetățeni pentru că va veni data scadenței. Prin urmare, mă abțin de la acest 

proiect de hotarare. 

Primarul: spuneți-mi, în afară de ce am propus eu care sunt proiectele pe care le 

propuneți dumneavoastră? Sunt propunerele mele și a colegilor consilieri. Colegii 



mei s-au întalnit cu mine, ai domnului vice s-au întâlnit cu ei. Ni le asumăm 

împreună, împreună am mers și acum 3 ani, împreună vom merge și peste 2 ani. 

Spuneti-mi ce este în neregulă ș ice ar mai trebui trecut, și eu și colegii suntem 

dispuși. A fost o ideebună a doamnei Coman , nu mi-am însușit-o eu ,era normal să 

face u lista de investiții.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: în contextual crizei actuale 

dumneavoastră băgați sute de mii delei pe parcuri, terenuri de sport. 

Primarul: pentru mine este foarte important atât educațiacât și tineretul. Nu puteam 

să văd copii de la Helegiu să facă sportul în noroi, și să mearga la o toaletă afară. 

Am făcut o toaletă funcțională cu 10-12 cabine cu apă , căldură, tot ce trebuie, am 

făcut curățenie și am făcuto minibaza sportive, un teren de fotbal, unde copii merg 

în fiecare pauză și se joacă .Aș fi vrut să fac o sală de sport dar nu am avut loc , 

centrul de aici trebuie făcut, nu este normal ca strada să fie blocată. Nu doar că 

sunt Helegean și sunt născut aici , comuna noastră este una cenușie, murdară , cu 

asfaltul crăpat, trebuie refăcut, trebuie o parcare. Cu 200 de mii pentru parcare nu 

puteam face canalizarea, știți foarte bine preturile dar ne este mai ușor în fața 

camerelor să nedăm cu părerea sis ă facem speculații. Nu vreau să intru în discuții 

cu dumneavoastră, vreau doar să îmi fac treaba, iar oamenii din comună să mă 

respecte ca și până acum. Voi fi tras  la raspundere dacă nu va fi ok. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: mi-ați cerut să vă spun ce aș fi 

făcut eu. Aș fi mers pe canalizare, aș fi mers pe drumuri , mult mai importante. 

Primarul: și nu sunt pe lista de investiții? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: sunt  proiecte. 

Primarul: și în prima fază nu sunt proiecte? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: aveti 1 milion o sută, din 11 

milioane de lei doar atat pe investiții. Dacă spuneți că este ok. 

Primarul: și dumneavoastră cum făceați altfel? Aduceați bani de acasa? Nu înțeleg. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: aș fi făcu investiții în primul 

rând, nu teren de sport, garduri , pavele, surse  de alimentare că le faceți de 7 ani. 

Primarul: dar le facem bine , avem apă la Deleni în fiecare zi. Cu presiune de 

pocnesc țevile. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dacă le-ați făcut bine acum doi 

ani și anul trecut , de ce le mai faceți și anul acesta? 

Primarul: nu le-am facut acum doi ani sau anul trecut.Anul trecut am facut sursa pe 

Drăgugești.La Deleni avem o sursa de care discutăm de câțiva ani de zile și la un 

moment dat erați și dumneavoastră încântată de sursa respective, din Șes, ne-am 

oprit din cauza achiziției pe teren , am reușit să rezolvăm în mare parte, sunt 6 

moștenitori, mai dureaza 90 de zile până vom face achiziția pe teren , pentru că așa 

spune legea, în martie , aprilie putem încheia contractual de vanzare cumpărare. 



Din clipa aceea putem face un proiect, nu puteam face asta  fără a avea dovada 

proprietății pe teren.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: domnul primar aveți în anul 

2022  propunere extindere apă potabilă în sat Drăgugești , ați făcut-o și anul 

trecut,nu? 

Primarul: nu , anul trecut a fost începută și nu a fost finalizată. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și mai aveți încă o alimentare cu 

apă și încă o finanțare de 60 de mii lei. 

Primarul: și nu trebuia să le am? Asta era pentru achizitia de teren. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu, sunt pentru lucrari. 

Primarul: nu aveam cum să scriu achiziție teren. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: alea sunt în SF.E foarte bine așa, 

ca și concluzie niciun amendament,îl susțin pe domnul primar , dar mă voi abține 

de la proiectul de hotarare.  

Viceprimarul: legat de lista de investiții, am fost precizați și grupul nostru PSD, 

terenul de sport de la Brătila îl susținem pentru următorul fapt: e corect ca tineretul 

din Brătila să beneficieze și ei de un teren de sport așa cum beneficiază și cei din 

Deleni și Drăgugești, si cei din Helegiu. Mi s-a părut corect ca și cei din Brătila, 

chiar dacă s- aîntâmplat , nedorit de noi , să fie închise școlile nu trebuies închise și 

activitățile sportive minime. Daca am gresit ne cerem scuze și vom fi sancționați 

de votanți. Pe apă, anul trecut ajusensem în situația ca anul trecut să nu beneficieze 

de alimentare cu apă, aveau doar niște furtune în curți, apă era zero, s-au spart toate 

bazinele, rețeaua a fost făcuta așa cum a fost făcută, avarii consecutive. Pe aceste 

masuri am fost obligați să alocăm niște bani, nu vrand să favorizăm un sat.  

Doamna consilier Coman Elena: poate aveți în vedere o alee pietonala la Ciortea și 

ca să nu mai spuneti că este o comună gri, noi cei de la Ciortea, vom pune flori și o 

vom face roz și roșie. 

Primarul: nu este simplu pentru că și la Helegiu a fost foarte greu. Chiar astăzi a 

venit un proiectant de la Iași cu care noi am mai colaborat, a venit cu o idee să ne 

asociem cu Livezi, Bârsănești, Sănduleni pentru construirea unei piste de biciclete 

pe tot traseul respectiv. Noi avem intabulat partea de 1,2 pe stanga și pe dreapta. 

Sunt bani care vin pe PNRR , fără nicio cheltuială din partea noastră. Eu sunt de 

acord , o să urmeze o întalnire , să ne asociem pentru proiectul respectiv. Vor fi 



putini cei care merg cu bicicleta dar o vom folosi ca alee pietonală.Nu este usor  de 

făcut, am vrut să o facem și dincolo de pod dar nu avem spațiu. Tot ce înseamna de 

o parte și de alta a drumului național ne trebuie aviz de la ei.. Se preconizeaza ca 

acest drum va fi unul expres , să se lege cu autostrada la Belci. O vom lua în calcul.  

Doamna consilier Stanciu Elena: am văzut că nu este nimic prins pentru strada 

Munteni. 

Primarul: strada Munteni nu am prins-o pe lista de investiții deoarece nu avem 

niciun bănuț, o aavem în vedere ca și suplimentare cu strada Baciului la Deleni. Nu 

am luat nimic în calcul pe Bratila ca și străzi pentru că eu cred că apa și canal pe 

Brătila va fi un proiect eligibil pe Anghel Saligny. Am discutat pe fiecare proiect 

șisuntem doar 2-3 am depus pe apă-canal. Am depus și strada Ciortea de sus , dar 

nu este considerat prioritar, nici nu o iau în calcul deoarece nu avem apă și 

canalizare pe ea.Asa este și normal, am făcut și noi greșelile astea. Daca apa și 

canalizarea se vor realiza , pe Brătila, următorul pas este asfaltarea. Am continuat 

cu strada Costea deoarece proiectul este făcut și am obținut și avize. M-am întâlnit 

cu domnul Mâță și am fost acolo unde vrem să facem foraje, e posibil ca în zona 

Tazlaului să găsim apă pentru Brătila. Brătila are o problemă gravă cu apa, nu mai 

au apă deloc la rețeaua făcută de ei, a scăzut izvorul și consumul a crescut. Dacă 

ducem de aici de jos, ar fi costuri mai mici deoarece nu ar trebui să achiziționăm 

teren, este izlazul nostru, am putea face două rezervoare. E un proiect care nu se 

finalizeaza în doi ani, valoarea proiectului este de 32 de milioane, ei spun că este 

eligibil doar pe 7 milioane, dar tinand cont că foarte mulți colegi nu au depus pe 

apă și canal, poate se vor reporta o parte din bani. Am luat în calcul și Munteni. 

Doamna consilier Stanciu Elena: la fel nu s-a prins nimic pe un covor asfaltic la 

Brătila. 

Primarul: am prins la întreținere vreo 500 de mii , măcar să peticim de la centru în 

sus. Drumul acela arată cel mai bine, indiferent ce se spune nu arată nici un 

drummai bine, a fost făcut în 2008 cu simț de răspundere. Arata mai rau la Deleni, 

unde a fost avaria la apă a iesit asfaltul în sus , e crăpat. Sunt mulți bani de băgat în 

reparatii, mă gandeam și la un tratament cu pietricele și bitum. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: la Helegiu pe Vale cu apa , ce se 

mai întâmplă?  



Primar: avem prins în lista de investiții , este acel proiect vechi pe care trebuie 

expertiză și scos la licitație din nou.M-am întâlnit cu doamna de la CRAB pentru 

că noi nu suntem membri i-am rugat să vină pe teritoriul nostru până la pod , nu au 

acceptat până acolo în schimb vin până în curba cu probleme..Am obtinut din 

partea lor un acord daca ei fac rețeaua să ne lase să ne bransăm și noi. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: restul de execuat la Brătila nu se 

suprapune cu actualul proiect?  

Primarul: nu. Acel proiect nu mai are autorizatie de construire din 2011. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ați spus ca faceti expertiza. 

Primarul: expertiza facem pe partea de Helegiu. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu pe tot proiectul, doar pe o 

parte. 

Primarul: ce să expertizez  daca nu e început. Expertiza se face la o lucrare 

existentă. Noi nu avem nici o lucrare la Bratila , la Helegiu sunt 2 camioane de 

teavă băgate în pământ de 15 ani și un rezervor pe care dacă mai este bun îl voi 

folosi.Prima faza este expertiza tehnică apoi reproiectarea. Nu putem duce apă la 

Bratila de la Helegiu asa cum a fost inițial în proiect.Am gândit Brătila indepent  

cu canalizare, proiect care l-am depus pe Anghel Saligny. La acel proiect nu s-a 

făcut nimic. Dacă se făcea aveam la ce face experiză. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: deci faceți expertiză la proiectul  

care s-a realizat. 

Primarul: da , la Helegiu. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da, dar acel proiect includea și 

satul Brătila, de ce nu înțelegeți? Deci nu faceți la tot proiectul. 

Primarul: nu. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: faceți expertiză la ce s-a realizat 

și asta presupune o altă soluție , deci nu este expertiză. 



Primarul: nu, expertiză se face pe ce s-a făcut la Helegiu , la tevi , la rezervor, după 

ce se face expertiză dacă expertul ne spune ca teava respectivă poate fi umplută cu 

apă o umplem dacă nu facem proiect și vom face proiect doar pe rest de executat. 

La Brătila vorbim de un proiect nou depus pe Anghel Saligny. 

Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  

amendamente cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de 

hotarare prezentat. 

Nefiind alte amendamente si discutii se supune aprobarii proiectul de hotarare in 

forma prezentata şi se aproba cu două abțineri din partea domnului consilier Stoica 

Nelu și a doamnei consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela, astfel s-a adoptat 

Hotararea nr 8/15.02.2022 privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli  si 

a listei de investii pentru anul 2022 ,aprobată cu 9 voturi „pentru” ,  2 abtineri  , 

nici un vot împotriva. 

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

actului adițional nr. 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a 

proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 

Initiator –primar Enea Nicu Ciprian. 

Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul de hotarare. 

Sunt consultati preşedinţii comisiilor de specialitate şi consilierii locali dacă au  

amendamente cu privire la raportul compartimentului de specialitate şi proiectul de 

hotarare prezentat. 

Nefiind alte amendamente si discutii se supune aprobarii proiectul de hotarare in 

forma prezentata şi se aproba în unanimitate , astfel s-a adoptat Hotararea nr 

9/15.02.2022 privind aprobarea actului adițional nr. 4 la documentul de poziție 

privind modul de implementare a proiectului ”Sistem integrat de management al 

deșeurilor solide în județul Bacău”  ,aprobată cu 11 voturi „pentru” ,  nici o abtineri  

, nici un vot împotriva. 

DIVERSE 

Doamna consilier Coman Elena: care este programul de la Centrul de zi? 

Primarul: nu știu să vă spun exact, este afișat.Trei zile dimineata și două după 

amiaza. Sunt și femei din Ciortea care merg, am cumpărat două radiatoare pentru 

sală, pentru o oră doua să nu mai facem focul la central.  

Domnul Stoica Nelu: la Deleni care este soluția  cu apa acolo unde s-a spart. 

Primarul: nu știu exact de ce s-a spart acolo, rețeaua de apă se oprește mult mai sus 

, apa a iesit undeva pe o fisură. Cred ca este spartă unde este pus dopul. E presiune 

mare, este apă, nu se consumă ca vara și a cedat. Nu știu exact unde este conducta , 

se suprapune cu un dren care prelua apa din deal. Mi-a fost teamă de îngheț și am 

iesit cu Marius pentru a da cu nisip. 



Domnul consilier Oprea Sorin: la parohia brătila 2 pentru casa mortuara știți am zis 

că nu e loc. Părintele a zis că a vrut să se extindă doar un metro și doamna 

Ungureanu nu a fost de accord dar am gasit o soluție mai bună, la școală în spate , 

pe terenul de footbal , acolo este un loc foarte bun , se poate face acolo o casă 

praznicală.Și nici nu ar trebui să mai cumpărăm acolo. 

Primarul: eu i-am oferit o altă soluție părintelui . Parohiei de la Răzești nu îi 

trebuie o casă mortuară foarte mare. Ar trebui ori o casa din lemn facută gata cum 

este cea de la Măgura și să o folosesti, sau un container izoloat , cu aer condiționat 

în el, amenajat . Nu cred că parohia Răzești are potențial fără a o sprijini noi să 

facă o casă mortuara care să coste 100 de mii de euro. Este și o concurență 

constructive între preoți de a face cea mai frumoasa casa praznicală , la Drăgugești 

se construiește, la Helegiu se construiește, la Deleni părintele a luat bolțarii, la 

Brătila arată bine. E bună și soluția în spatele școlii , este acces.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: domnul primar, două întrebări 

din partea cetățenilor. Cu ce merge fiul dumneavoastră la școală? 

Primarul: care dintre ei? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: cel mic, celălalt este la facultate. 

Primarul: cu autobuzul , are 18 ani. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: mașina primariei este doar 

pentru copiii verișoarei, adică a concubinei șefului de la salubritate?  

Primarul: cu masinile primariei merg doar eu, cu dusterul, nicio concubină , nici o 

amantă. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: e vorba de copiii verișoarei 

dumneavoastră care merg cu mașina primăriei. 

Primarul: eu nu am nicio verișoară care are copii la Helegiu.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu vă întreb. 

Primarul: nu am la Helegiu o verișoara a carei copii să meargă la școală. Dacă vă 

referiți la soția lui Guramba Tudor nu este verișoara mea . Dacă a avut treabă la 

trezorerie , la ora 12 și a luat și copilul nu a făcut nicio crimă, părerea mea. Dacă a 

deranjat pe cineva o să îi spun să nu o mai facă.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dar s-a întâmplat o singură dată, 

nu? 

Primarul: eu îl pândesc  pe el, dumneavoastă aveți timp, eu sunt ocupat. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dumneavoastră nu știți când 

pleacă mașinile primăriei când pleacă? Cine ar trebui să știe? Eu țin evidența lor?  

Primarul: am contabilul care ține , seful de mașină , cu foi de parcurs. Repet, dacă 

în una din zile când s-a suprapus cu o problemă la trezorerie și a luat copilul în 

mașină , nu contest că este adevărat. Dar că este o regulă și că merge să își ia 

copilul în fiecare zi de la școală , mă abțin, nu cred. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nici eu nu cred, mi s-a transmis 

această întrebare. O a doua întrebare, de unde ati cumpărat pavelele pe care le-ați 

pus în fața magazinului? Și în curte? 

Primarul: de la TOT, puteți să mergeți să vedeți . Vă referiți la astea noi, nu, care 

le-am pus acum? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu știu ce pavele v-ați pus 

dumneavoastră, eu nu am fost la dumneavoastră acasa. 

Primarul: sunteți obraznică. Urmăriți pavelele mele ,mașina primăriei. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: domnule primar eu am fost la 

dumneavoastră acasă?  

Primarul: nu ați fost niciodată.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și de unde să văd eu ce pavele 

aveți?  

Primarul: de unde să știu eu de unde aveți informații? Poate aveți niste legături cu 

sfantul duh. Chiar luni am dus înapoi paleții și am ramas surprins că am primit 

înapoi 280 de lei pe cinci paleți. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: de ce v-ați enervat că v-am 

întrebat? 

Primarul: nu m-am enervat chiar m-am amuzat.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: de ce vi se pare o obraznicie că 

niște oameni au zis să îl întreb pe domnul primar dacă mașinile primăriei sunt 

pentru familie?  

Primarul: au fost și pentru familia dumnevoastră 12 ani. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: mașinile primăriei trebuie sa stea 

la primărie. Și doamna dacă are nevoie, și tanti Maria dacă vrea să meargă la 

dispensar, nu sunt mașini private. 

Primarul: toți colegii au putut folosi mașinile. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: mă refeream la cetățenii 

comunei daca au nevoie. 

Primarul: să-i plimbăm cu mașina? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu să-i plimbați, pentru că nu 

sunt ale primăriei , sunt ale cetățenilor, asta nu înțelegeți dumneavoastră. , 

Primarul: eu înțeleg, dumneavoastră nu înțelegeți. Eu am masină în curte cu care să 

îmi fac treaba. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: păi o țineți în curte. 

Primarul: aveți și dumneavoastră. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și dacă le am este pentru că am 

muncit pentru ele nu le-am făcut la primărie. 



Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Geaboc Bădic Rodica 

Mihaela declara inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 

15 februarie 2022 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

Presedinte de sedinta                                     Secretar general comuna Helegiu , 

Geaboc Bădic Rodica Mihaela                                Spiridon Mariana 
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 Cons.jr. Guramba Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


