
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 28.01.2022, 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.15 din 21.01.2022 . 

Se face prezenta consilierilor si se constata ca sunt prezenti 14 consilieri locali, a 

absentat  domnul consilier Zărnescu vasile. 

În conformitate cu prevederile art. 137 alin (1) din Ordonanța de urgență 57/2019  

privind Codul Administrativ sedinta este legal constituita participand majoritatea 

consilierilor locali în funcție. 

Presedintele de sedinta , doamna  consilier Macovei Mihaela da citire ordinii de zi . 

Proiectul ordinii de zi cuprinde 9 puncte . 

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

Helegiu din 28.12.2021; 

2.Proiect de hotarare  privind aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a comunei Helegiu, pentru anul şcolar 

2022-2023-Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

3.Proiect de hotarare  privind aprobarea  ‘’Planului de actiuni sau lucrari  de interes 

local’’ ce vor fi desfasurate in cursul anului 2022 de catre beneficiarii ajutorului 

social acordat in baza Legii 4216/2001 privind venitul minin garantat- Initiator –

primar Enea Nicu Ciprian 

4.Proiect de hotarare   pentru aprobarea ’’Programului de masuri  privind 

gospodarirea  localitatii  pentru anul 2022-Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

5. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile 

februarie-aprilie 2022 -Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

6.Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul 

Agricol pentru semestrul II 2021  si stabilirea programului de masuri pentru 

eficientizarea acestei activitati-Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

7.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice din 

subordinea Consiliului local Helegiu -Initiator-primar  Enea Nicu Ciprian 

8.Proiect de hotarare privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea 

calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare performanțelor profesionale 



individuale ale Secretarului general al comunei Helegiu -Initiator –primar Enea 

Nicu Ciprian 

9. Diverse 

Proiectul ordinii de zi se aprobă  cu 14 voturi „pentru” , nici  o abtinere , nici un 

vot împotriva. 

Se aduce la cunoștință consiliului local ca fiecare proiect de hotarare este însoţit 

de: referatul de aprobare, semnat de initiator, de rapoartele compartimentelor de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, și de  avizele cu caracter 

consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ  , ”dacă aveți un interes personal în problemele supuse 

dezbaterii și votului , aveți obligația să anunțați la începutul ședinței de astăzi. 

Hotărârile adoptate cu nerespectarea acestor dispoziții legale sunt nule de drept.” 

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi Aprobare a procesului- verbal al sedintei 

extraordinare a Consiliului Local Helegiu din 28.12.2021. 

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 28.12.2021. 

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  

reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  de pe raza teritorială 

a comunei Helegiu, pentru anul şcolar 2022-2023-Initiator –primar Enea Nicu 

Ciprian. 

Primarul prezintă proiectul de hotarare. 

Doamna consilier Macovei Mihaela: da, cu aceliasi clase și cu aceleași școli. Pe 

această cale vreau să mulțumesc domnului vice, domnului primar și domnului 

director. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: la ședința de anul trecut am avut 

în discuție  reînființarea grădiniței pe Vale. Mi s-a promis că anul acesta se va 

întâmpla, înțeleg că nu. Am văzut documentația care ne-a fost transmisă , nicăieri 

nu scrie care sunt efectivele pe fiecare unitate școlară. Dacă puteți să ne spuneți, 

totuși, care sunt efectivele , cam care ar fi numărul de copii pe Vale, câți copii sunt 

la fiecare școala, cred că ar fi fost necesar să știm și asta.  

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: sunt un total de 378 de copii la nivel de 

comună. La Drăgugești sunt două grupe la grădiniță , am insistat foarte mult să ni 

se aprobe și grupa mica, grupa mica nu este obligatorie , drep dovadă se putea 

renunța la un post de educatoare. Numărul de copii de pe Vale pentru grădiniță este 

foarte mic și nu se poate aproba ca locație pentru un număr foarte mic de copii. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu e o grupă? 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: nu. 

Primarul : e vorba de vreo 6 copii.  

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: da și nici aceștia nu frecventează. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ei nu frecventează deoarece 

motivează că nu au cu ce veni. 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: microbuzul școlar merge pana la Prențu. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: discuția era să ajungăpână la 

intersecția cealaltă, măcar până la școală. De la prențu până la școală este ceva 

distanță. 

Primarul: acum trei ani mergeau pe jos până la școala din centru, dar nu despre asta 

este vorba. Astăzi ajungem cu microbuzul până la Prențu pentru că nu ne putem 

permite să încurcăm lucrurile și mai mult. Avem un singur microbus care nu 

funcționează este din 2007 și avem un contract de închiriere cu un microbuz de 2 

ani de zile de când s-a închis școala de la Brătila. Se suprapun cursele și nu putem 

să începem orele în funcție de copii de pe Vale, ar însemna să înceapă la ore 

diferite. Nu sunt copii foarte mulți pentru a se înființa o grupă pe Vale și localul nu 

corespunde chiar dacă a fost renovat, am schimbat tabla, am schimbat ușa , totuși 

cele două cămăruțe nu corespund din punctual meu de vedere și al DSP-ului  să 

funcționeze o grădiniță. Nici nu știu regimul juridic al terenului ,cladirea respective 

clar nu corespunde și dacă ar fi fost mai mulți copii am fi făcut eforturi pentru o 

sală de clasă dar sunt copii puțini. Știu că cei de pe Vale își doresc să ajungă mai 

ușor la școală și eu îmi doresc acest lucru ,  și ca om și ca edil, noi ne străduim. O 

să vedeți bugetul și veți vedea că nu este roz deloc și nu doar la Helegiu ci în 

întreaga țară. Am încercat să înființăm o grupă, ne-am consultat , am fost și la 

Inspectoratul Școlar, cei 6-7 copii nu pot forma o grupă, care înseamnă cheltuieli în 

plus, un cadru didactic acolo , cheltuieli de întreținere, de încălzire. Încercăm să 

venim în sprijinul lor, am discutat cu părinții sunt părinți care îi duc cu mașinile 

personale, mai vin pe jos. Și noi am făcut naveta la școală , nu erau microbuze și 

veneam din Ciortea, din Ciungi , de pe Vale fără microbuze. Din Helegiu, Brătila 

și Drăgugești mare parte din copii ajung astăzi la școală cu microbuzul cu transport 

elevi. De la Brătila vin toți și de la Helegiu pentru a evita nenorocirea care a avut 

loc cu fata lui Mican ,de la SMA și de la Pârâul Bălănesi. Este greu deoarece 

folosim de multe ori un singur microbuz școlar care trebuie să facă două trei 

transporturi . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: de aceea spuneam că ar fi mai 

ușor să fie o grădiniță pe Vale, nu știu de ce spuneți că sunt doar 7 copii eu știu că 

doar o familie avea 4 copii. 

Primarul: merg la școală, copii de grădiniță sunt 6-7 copii. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: în condițiile învățământului 

online , la nivel national se vorbește de un abandon școlar, la Helegiu care este 

situația? 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: nu avem un număr mare, cred că sunt 5 

cazuri. Cauza este mediul familiar, sunt lasați singuri, părinții sunt plecați, avem în 

drăgugești un copil Roman, a abandonat în clasa a 8-a, vorbim cu părintele iar el 

spune că nu are autoritate în fața copilului, baiatul a trecut printr-un șoc la găsit pe 

fratele lui spânzurat. Avem la deleni doua cazuri de copii cu absențe foarte multe 

dar s-au întor, li s-au încheiat mediile, sperăm să fie bine.  

Doamna consilier Macovei Mihaela: li s-a oferit condiții, la unul din băieți părinții 

au plecat în străinătate apoi s-au despărțit, le-au luat o altă casă , copii stăteau 

singuri, erau propietari cu alte ocupații.  

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: nu se pune problema că nu ar putea ajunge la 

școală din cauza transportului și de aceea au abandonat ci pur și simplu este rea 

voință. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: spun asta pentru că este o 

problema socială a comunității , un copil care din clasa a VI- a , a VII- a nu merge 

la școala nu știu ce perspectivă are să fie un om bun în societate. Întreb dacă putem 

face ceva în sensul acesta sau nu putem face. La școala aveți un psiholog? 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: da. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și copii aceștia vin? 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: care au problem și frecventează școala , vin. 

Dar dacă ei nu vin la școală pe cine să consilieze domnișoara psiholog?  

Doamna consilier Macovei Mihaela: doamna dirigintă , vorbesc de copii de la 

Deleni, au trimis înștiințări scrise părințelor, au  mers și personal dar părinții spun 

că nu au autoritate asupra lor.  

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: sunt 2 cazuri de abandon acel copil Roman și 

Costișanu, băiatul de la Helegiu care are și problem cu politia. 

Primarul: este și plecat , părinții sunt cu probleme. 

Doamna consilier Macovei Mihaela: pe băieții de la deleni i-am văzut acum la 

școală , nu mai pot discuta cu ei, sperăm să fie bine.  

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: le-am dat o mână de ajutor pentru ai convinge  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: mă gândeam din perspectiva 

noastră dacă putem să-i ajutăm, nu știu ce s-a făcut. 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: s-au făcut toate demersurile posibile. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: care școală are cele mai mari 

efective? 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: școala Drăgugești, 148.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: Deleniul? 



Domnul consilier Drăghiciu Adrian: la Deleni sunt cei mai puțini.Nu știm ce se va 

întâmpla cu grădinița de la Brătila pentru că și acolo sunt copii foarte puțini. Anul 

acesta avem o grupă de 12 copii, la limită.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: pe Vale sunt mai mulți. 

Viceprimarul: motivul pentru neînființarea grădiniței pe vale nu este nesustinerea 

noastră , astăzi pentru următorul an școlar , în urma analizei făcute și în urma 

discuțiilor la Inspectorat pe Drăgugești eram în situația de a ajunge la o singură 

grupă de copii de grădiniță . Degeaba aberăm cu un efectiv de o grupă pe Vale , 

suntem la limită. Ne-am străduit să menținem două grupe pe Drăgugești , cauza 

este lipsa efectivelor de copii. Să înființezi o grupă de copii să poata fi finanțată. 

Ne-am dori să fie și două grupe pe Vale, nu sunt copii nici pentru o grupă. Cum ar 

fi să venim în fața dumneavoastră  să facem investiții pe școala pe Vale și să 

cheltuim bani acolo. Pentru ce? Nu avem copii, indiferent ce am spune.  O să 

investimdacă avem pentru ce , dacă am avea mai mulți copii. O să ajungem și la 

Drăgugești să avem o singură grupă. Natalitatea este foarte mica, întrebați preoții , 

sunt ani în care s-au botezat trei copii. La școală de unde? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu știu de ce simțiți nevoia să 

repetați lucruri care deja s-au spus. 

Viceprimarul: dumneavoastră de ce ați repetat ca nu susținem înființarea grădiniței 

pe vale, dumneavoastră nu aberați? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dumneavoastră spuneți că nu 

sunt 12 copii pe vale și că eu aberez?  

Viceprimarul: pe aceiași grupă. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dar ce la Brătila sunt pe aceiași 

grupă? Sunt simultan. 

Viceprimarul: și cum vreți să facem să desființăm grupele din centru și să le 

înființăm pe Vale? 

Domnul  consilier Aștefănoaia Ionuț: este problema cu căldura la școala 

Drăgugești. 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: astăzi la 6 și 30 eram la școala  și temperature   

în central era de 70 de grade.Era cald în școală, problema cu căldura este datorită 

faptului că podul nu este izolat,anul acesta vom încerca să facem ceva să nu mai fie 

pierderi.Este și problema copiilor, geamurile sunt deschise după ora 2 , usa 

deschisa, usa afara deschisă, toată căldura se pierde. Am încercat să le spun și 

copiilor să mai țină ușa închisă. Voi face o sedință cu părinții pentru ai învăța să 

închidă ușa în momentul can dies. Căldura se face, ni s-au luat anul acesta trei 

posture de fochist, avem un singur fochist care vine la 3 și jumătate . 

Doamna consilier Macovei Mihaela: la Drăgugești a fost vorba de marți cand am 

fost liberi 3-4 zile.  



Primarul: până anul acesta au fost câte doi fochiști pe școală , nu s-au mai aprobat 

posturi pentru că este un număr mic de copii , clar când sunt wekenduri prelungite 

cum a fost acum de vineri până marți, marți au fost -20 de grade. Asta a fost una 

dintre cauze, noi am investit în școala de acolo , am cumpărat centrală noua, dacă 

are 73 de grade ea funcționează, este o vină și a fochistului , ar trebui să-și dea mai 

mult silința, putea să vina de acasa și luni să facă un foc ca marti copii să aibă 

căldură.O să am o discuție și eu cu domnul Antohi, nu e normal ca un copil să stea 

în frig în condițiile în care noi aprobăm un buget pentru lemne, sunt taiate, așezate 

uscate în magazine, atunci este o problema a celui care gestioneaza problema 

căldurii. Acum întradevar sunt plătiți doar 8 ore, nu sunt plătiți suplimentar, este 

unul singur . 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: de luni problema este rezolvată. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: a fost cumva depus un proiect 

pentru eficientizare energetică a școlilor? 

Primarul: nu, nu putem depune deoarece școlile noastre au fost reabilitate, încerc 

pe Vale prin PNNR, am vrut la CAP dar pica pentru că nu avem dovada 

proprietății terenului, școala de la Brătila nu se poate deoarece este o școală nouă , 

se vorbeste doar de clădiri ridicate până în 2000. Școlile noastre nu arată rău, noi 

avem școli bune în comuna.Nu știu exact care este problema la drăgugești, eram 

professor în 2002,2003 când a fost renovat prin Banca Mondială, știu ca este vata 

mineral în pod dar e posibil sa fie un strat prea subțire.  

Doamna consilier Macovei Mihaela: la Deleni fochistul face focul și sâmbăta și 

duminica , sta și la ușa. Nu se mai plătesc ore suolimentare dar oamenii care sunt 

dedicați muncii vin.  

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 o abținere din partea doamnei consilier Geaboc 

Bădic Rodica Mihaela astfel s-a adoptat Hotararea nr 1/28.01.2022 privind 

aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  de pe 

raza teritorială a comunei Helegiu, pentru anul şcolar 2022-2023,aprobată cu 13 

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

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

‘’Planului de actiuni sau lucrari  de interes local’’ ce vor fi desfasurate in cursul 

anului 2022 de catre beneficiarii ajutorului social acordat in baza Legii 4216/2001 

privind venitul minin garantat- Initiator –primar Enea Nicu Ciprian. 

Primarul prezintă proiectul de hotarare. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: apreciez faptul că ne-ati 

comunicat lista beneficiarilor , idea era să ne comunicati pe toți chiar dacă doar 33 

sunt apți de muncă. Era un caz special care era la urgentă, ce s-a mai întâmplat. 

Primarul : nu știu exact la cine vă referiți , dacă va referiți la Tănase și acum este la 

Tg Trotuș, plătim în fiecare luna 3000 de lei, nu arată foarte bine, am fost personal 

acolo, este imobilizat  , nu se poate deplasa, are domiciliul pe Helegiu și chiar de 

ne place sau nu trebuie să platim.Nu aș vrea să se repete acest caz. 

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 

2/28.01.2022 privind aprobarea  ‘’Planului de actiuni sau lucrari  de interes local’’ 

ce vor fi desfasurate in cursul anului 2022 de catre beneficiarii ajutorului social 

acordat in baza Legii 4216/2001 privind venitul minin garantat,aprobată cu 14 

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

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi Proiect de hotarare   pentru aprobarea 

’’Programului de masuri  privind gospodarirea  localitatii  pentru anul 2022-

Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

Primarul prezintă proiectul de hotarare. 

Primarul: eu suntnemulțumit de cum se întrețin șanțurile, utilitățile , scoatem din 

stația de pompare bucăți de BCA,  au aruncat inclusive borhotul de la țuică, 

sistemul nostrum de pompe se înfundă, mirosul este groaznic, nu putem intervene 

imediat. Băieții de la salubritate nu sunt specialist și intervin cum pot, pompa fiind 

în tensiune se arde. Am încercat să facem afișe, am mers personal. 

Doamna consilier Stanciu Elena: nu pot fi identificate aceste persoane ? 

Primarul: nu avem cum , sunt legate la canalizare, sunt legati 70 la sută din 

populație. Nu poți să ai control, omul este legat la canalizare de la toaletă, de la 

bucătărie. 

Domnul consilier Aștefănoaia Ionuț : nu se poate avea acces la gura de canalizare 

la iesire și pus un grătar? 

Primarul : se poate dar ar însemna un cămin la fiecare. 

Doamna consilier Stanciu Elena: ar trebui să fie ei obligați, deja se cheltuie foarte 

mulți bani. 

Primarul: ne-au stricat pompele . 

Domnul consilier Melinte Marian: nu se poate pune grătar.  

Primarul: nu pot să înțeleg , cred că arunca direct în cămin, ce să caute bucățile de 

BCA. Am luat în calcul să luăm niște camere mobile.Ne-am dori să arate comuna 

mai bine, mai îngrijită. Mă gândeam la niște premii cu cea mai îngrijită gospodărie 

, să-i dăm exemplu, să mă ajutați și dumneavoastră. Avem asfalt pe toate drumurile 



din comună  , peste tot nu arată bine în fata porții. Ar fi frumos ca aunde avem 

șanțurile periate să găsim o floare, să găsim gazon verde. 

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 

3/28.01.2022 pentru aprobarea ’’Programului de masuri  privind gospodarirea  

localitatii  pentru anul 2022 ,aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  nici o abtinere  , nici 

un vot împotriva. 

Se trece la punctul  5 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind alegerea 

presedintelui de sedinta pentru lunile februarie-aprilie 2022 -Initiator-primar  Enea 

Nicu Ciprian. 

Primarul prezintă proiectul de hotarare. 

Doamna consilier Stanciu Elena o propune pe doamna consilier Geaboc Bădic 

Rodica Mihaela. 

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 

4/28.01.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile februarie-

aprilie 2022 ,aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  nici o abtinere  , nici un vot 

împotriva. 

Se trece la punctul  6 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind analiza stadiului 

de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul II 2021  si stabilirea 

programului de masuri pentru eficientizarea acestei activitati-Initiator-primar  Enea 

Nicu Ciprian. 

Primarul prezintă proiectul de hotarare. 

Primarul: lucrăm la cadastrarea gratuită a comunei . Vedeți zilnic masinile de la 

Eurocad, vin zilnic la primarie și lucram . Foarte mulți nu ne primesc și pe langă 

asta nu vor să ne pună la dispoziție documentele, spun că la primarie sunt 

documentele. Documentele în original nu sunt la primărie, sunt mulți care nu vor 

să ne puna la dispozițiile documentele de stare civilă și documentele de proprietate 

și fără ele nu putem merge înainte.Suntem în pericol să pierdem finanțarea și 

fondul funciar ar ramane așa. Anul acesta lucrăm și la PUG , vrem să prelungi 

intravilanul în zone în care avem cereri pentru a se construi. Rugămintea mea este 

sa încercati să ne sprijiniți, să vă implicați,  să vorbiți cu vecinii și este păcat să 

pierdem finantarea.Avem defuncți care au 6-7 imobile, cadstru ar costa în jur de 

7000 de lei, ar fi și un sprijin pentru ei. Nu înțeleg că un extras de carte funciară nu 



este un document de proprietate , daca ai facu schimb ai un extras de carte funciara 

în baza căruia pot face o dezbatere,o tranzacție. Sunt convins că mulți dintre 

dumneavoastră au înțeles, și dintre cetațeni au înțeles dar pe unii nu-i intereseaza. 

Mergem noi la ei la poartă , avem comisii zilnice, Brătila am terminato, acum 

suntem la helegiu, până la 1 ianuarie trebuie să finalizam, altfel suntem pasibili de 

penalități și este păcat să pierdem dacă am găsit o firmă care se implică, nu mă 

gândeam că au atata forță. 

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 

5/28.01.2022 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol 

pentru semestrul II 2021  si stabilirea programului de masuri pentru eficientizarea 

acestei activitati ,aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  nici o abtinere  , nici un vot 

împotriva. 

Se trece la punctul  7 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, 

structurilor/ serviciilor publice din subordinea Consiliului local Helegiu -Initiator-

primar  Enea Nicu Ciprian. 

Primarul prezintă proiectul de hotarare. 

Primarul: nu avem un control la consumul de apă. Nu putem să punem apometre la 

fiecare în parte , ar trebui să cheltuiem cateva miliarde, cel mai ieftin cămin la 

Dedeman care nu este recomandat costa 1000 de lei, fara manopera, ar însemna 8 

miliarde. Am gandit sa facem niste cămine la fiecare uliță în parte, să împărțim în 

doua și să o contorizăm. Am avea și o viziune a consumului real. E nevoie si de un 

sofer să-l folosim la celalate utilaje. Trebuie să intervina imediat și nu poate fi sip e 

masina de gunoi, și pe buldo, și pe vidanja. Vom scoate postul la concurs în funcție 

de buget.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: fiecare sat în care este apă si 

canalizare are un angajat și dumneavoastră veți să mai angajați unul. 

Primarul: da. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ne spuneați  ca este presiune la 

apă și că pompele se pornesc o singura data pe zi. Oamenii aceștia nu muncesc 8 

ore pe zi , si vreti să mai angajați unul care să facă ce? 

Primarul: să facă încasări pentru că nu poate să facă casierul de la primarie. Cei 

care sunt angajați sunt niste necalificați și fac altceva, să facă acea trecere. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: probabil vreți să faceți birou. 



Primarul: nu vreau să fac birou, facem un serviciu , apa nu este autorizată. Pentru 

înființarea unui serviciu este nevoie de niște condiții pentru a înfiinta serviciul 

respectiv.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da, dar nu este vorba despre 

asta.De ce angajații care sunt în primărie la compartimentul contabilitate nu pot 

încasa apa? 

Primarul: pot încasa apa dar nu au în fisa post. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: trebuie să aibă în fișa post 

fiecare taxa precizată? 

Primarul: bineînțeles. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: treceți în fișa post, nu este mai 

simplu așa? 

Primarul: nu știu daca e mai simplu deoarece este un serviciu separat care nu are 

treabă cu taxele și impozitele. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și deserventul ?Trebuie un 

desrevent care să fie prezent și când este nevoie să vidanjeze, poate într-o 

săptămână nu avem. Domnule primar tocmai spuneați că nu aveți bani. 

Dumneavoastră veniti cu două propuneri de angajări?  

Primarul: nu mă plâng că nu am bani.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: acestea sunt propunerile 

stringente în condiții de pandemie? 

Primarul: da, sunt propunerile pe care eu le fac și care vor duce la o buna 

desfășurare a activității la alimentare cu apă și a deserventului pentru utilajele din 

dotare, la gunoi unde avem doua masini, buldoexcavatorul, autovidanja.  

Modificam astazi organigrama nu condițiile de scoatere a posturilor la concurs. Nu 

aveam în organigramă un post de șofer și daca vom avea buget în toamna, în vară îl 

vom scoate la concurs.nu înseamnă că l-am și scos.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: poate persoanele și sunt alese, 

sunt selectate , nu asta este problema mea. Sunt niște oameni care pornesc niste 

pompe de două ori pe zi . 

Primarul: nu este doar asta, intervin la toate avariile de pe rețea. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: cât de des, de câte ori pe zi, 

lucreaza 8 ore pe zi? 

Primarul: da, și de 5-6 ori pe zi. Reteaua este așa cum este făcută, știți foarte bine 

că nu este niciun metru de nisip. La fiecare ploaie reteaua s-a lasat. Au fost 

intervenții și pe 31 decembrie. Marius, la Deleni, este sunat în fiecare zi și la 

schimbarea robinetului din curte, să oprească apa, apometrele nu mai functioneaza, 

se duce omul cu mașina lui și cei din Deleni pot să confirme.Trebuie un om care să 

verifice apometrele și care să vina în sprijinul lor nu doar pe Deleni și Drăgugești 

ci și pe Helegiu.Cred că un om prezent zilnic în rândul lor. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: altul. Cei de acum nu pot citi 

contorii. 

Primarul: lasați-mă pe mine să gestionez banii comunei. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dar nu-i gestionați 

dumneavoastră.  

Primarul: pute-ți să nu aprobați.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: domnule primar , sunt trei 

oameni la alimentare cu apă, și dumneavoastră vreți să mai angați unul? 

Primarul: sunt trei oameni pe 1500 de abonați. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: spuneați că nu încasați. 

Primarul: tocmai de aceea . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: faceți serviciu și îi plătiți cu ceea 

ce încasați. 

Primarul: cum să fac serviciul. Știți foarte bine de ce nu putem face serviciu. Ne 

chinuim de vreo 4 ani să-l facem.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: tocmai , asta e ideea, de aceea 

oamenii vau creditat. Mi se pare că săriți calul , că exagerați în condițiile în care 

este criza, când se vorbește de restructurări inclusiv în aparatul bugetar. 

Primarul: suplimentăm organigrama, nu angajăm încă. 

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

scoateți la concurs. 

Primarul: păi pe cine întrebăm, nu pe consiliul local?  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu, dumneavoastră îl 

scoateți.Angajatorul este primaria nu consiliul local.  

Primarul: cu aprobarea consiliului local. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: consiliul local aprobă 

organigrama, restul faceți dumneavoastră. Eu sunt total împotrivă.  

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 voturi împotrivă: doamna consilier Geaboc 

Bădic Rodica Mihaela și domnul consilier Busuioc Daniel și o abținere din partea 

doamnei consilier coman Elena, astfel s-a adoptat Hotararea nr 6/28.01.2022 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate 

al primarului, structurilor/ serviciilor publice din subordinea Consiliului local 

Helegiu ,aprobată cu 11 voturi „pentru” ,   o abtinere  , două voturi împotriva. 

Se trece la punctul  8 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind nominalizarea a 

doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de 



evaluare performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al 

comunei Helegiu -Initiator –primar Enea Nicu Ciprian. 

Primarul prezintă proiectul de hotarare. 

Domnul viceprimar îl propune pe domnul consilier Patrona Constantin iar domnul 

primar o propune pe doamna consilier Stanciu Elena. 

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 

7/28.01.2022 privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de 

evaluatori în cadrul comisiei de evaluare performanțelor profesionale individuale 

ale Secretarului general al comunei Helegiu ,aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  nici 

o abtinere  , nici un vot împotriva. 

DIVERSE 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: pentru că ne pregatim să 

aprobam bugetul , anul trecut am aprobat  cate 20000 lei pentru fiecare parohie. Au 

fost dati în baza unui  protocol de finantare pe asociatii și fundatii sau pur și simplu 

au fost donati ? 

Primarul: au fost dați către parohii. O parte în baza facturilor,o parte în contul 

firmelor de unde au cumpărat direct produsul. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu s-au dat bisericii?  

Primarul. Nu pot să vă spun acum care au luat direct la parohie și care au luat 

materiale.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu e aceieași lege pentru toți, nu 

este o regulă? S-a modificat și se finanțează pe baza asociațiilor și fundațiilor. 

Biserica este recunoscută ca o asociație religioasa. Se fac protocoale de finanțare 

pe un anumit obiectiv. Bănuiesc că urmeaza să susținem din nou , si eu sunt de 

accord, unele chiar au mare nevoie, mai ales la deleni și la Brătila  . Care au fost 

obiectivele care s-au finanțat? 

Primarul: la Helegiu s-a finanțat construirea unei capele care astăzi este la acoperiș, 

și care arată foarte bine, la Drăgugești la capela care este aproape finalizată și 

urmează să fie sfințită anul acesta, la Deleni au primit banii în luna decembrie 

pentru că parintele a considerat că nu sunt suficienți bani pentru a face casa 

mortuara și urmeaza si cu banuții de anul acesta să achiziționeze cărămida, la 

Bratila la părintele Ciprian Coșa banii au mers către Eliplast care a schimbat 

geamurile si usile la școala pe care vor să o facă capela, iar la Ciortea de jos către 

betonul din curte, scari. Dânsii știu cel mai bine și dau socoteală în fața curții de 

conturi, contabilul nu vireaza banii fără factură proforma și solicitare din partea 



parohiei , cu fundațiile , asociațiile , nu știu, cred că au fost instruiți de părintele 

protopop.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: biserica în sine este instituție și 

poate primi sponsorizari.  

Primarul: eu de când sunt primar am împărțit în mod egal și biserica a primit o 

suma  maimare sau mai mica, suma putea fi simai mare deoarece biserica este a 

comunității, a satului, rămane acolo. Suma de 20000 de le nu este foarte mare, sunt 

multe cheltuieli. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: putem să le dăm mai mult dar 

acolo unde s-a făcut, am înțeles că la Deleni nu au nevoie de bani că sunt puțini. 

Primarul: nu, am spus că au primit bani și îi au în cont împreuna cu banii de anul 

acesta. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: adică i-ați dat în cont pe 

degeaba? 

Primarul: nu , pe o factură proformă. Nu au luat materialele încă pentru că nu pot 

să construiască acum. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: poate nu au nevoie. Eu întreb 

asta , sunt convinsă că o să veniți cu alte propuneri pentru că trebuie să susțineți 

electoral, dar ce au făcut cu bănuții pe care i-ați alocat? Înțeleg că la Deleni 

biserica se dărâmă dar nu a fost nevoie pentru că au fost puțini. 

Primarul: să trecem peste frustrările astea electorale. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: domnul primar  lăsați-mă cu 

frustrările , este o vorba cine zice ăla e. Altceva nu mai știți de cât că sunt eu 

frustrată? Sunt niste discuții că s-au dat bani. 

Primarul : știți foarte bine că am lucrat împreună și sunt produsul lui Bădic. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nici în vis să nu gândiți așa, eu 

nu am format pe nimeni, cu atât mai puțin pe dumneavoastră. Una două spuneți că 

sunt frustrată. 

Primarul: ce ați vrea să le iau banii înapoi?  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dacă nu au avut nevoie de bani. 

Primarul: au avut nevoie . 

Doamna consilier Bulăiasa Elena: nu erau bani suficienți ca să cumpere. Au dat 

comandă de materiale în baza banilor . 

Primarul: banii către parohia Deleni au fost dați în jurul date de 20-22 decembrie 

pe o factură proformă pentru cărămidă, urmeaza să primească în martie diferența 

de bani, cărămida nu este astăzi la parohie, este în custodia firmei care o livrează 

,nu poate construi acum, sunt probleme legate de pictura și tencuiala de la biserică, 

de aceea părintele a considerat că trebuie să schimbe geamurile deoarece erau din 

49, au schimbat geamurile pe cheltuiala parohiei, banii de la noi merg pe 

cumpărarea cărămidei pentru ridicarea capelei , părintele a gândit-o cam mare . 



Intenționeaza ca după ce baga biserica în reparații să țină slujbele acolo și să intre 

cu biserica în renovare. Nu știu dacă are puterea și nu știu cât costă , noi nu putem 

astăzi să le dăm mai mult de 20000 de lei. Dacă dumneavoastră aveți altă resursă . 

Cu biserica de la Deleni am încercat pe Ministerul Culturii  să atragem niste bănuți. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu am constata că și cei care s-au 

dat nu s-au cheltuit, și nu doar la Deleni. Și când se dau se finanțeaza ceva și acel 

ceva trebuie să existe.  

Primarul: au achiziționat niște cărămidă pe care o au în custodie la TOT, urmeaza 

să o achite integral atunci când le vom da banii, părintele de la Poiana ciresului a 

ridicat acolo, a dat comandă de toate geamurile și ușile. Am avut o discuție cu 

părintele Ioniță care spune că banii de anul acest îi va folosi pentru scările de acces 

care arată foarte rău, să le facă din nou.  

Doamna consilier Stanciu Elena: propunerea mea era ca până la construirea noului 

buget și preoții ar trebui să ne prezinte un raport cu ce au făcut cu banii deoarece 

discuțiile nu sunt doar în consiliul local sunt și între oameni. 

Primarul: sunt convins, acolo unde este vorba de bani sunt discuții . Părintele Coșa 

intenționează și la Răzeși să construiască o cameră mortuara. E nevoie și eu sunt 

pro construirea acestor capele.Părintele Cosa vrea la Răzești, nu știu unde, în locul 

lui aș încerca să cumpăr acel teen între biserică și dispensar de la familia 

Ungureanu, acolo ar putea să construiască fără nicio problema. I-am sugerat 

domnului profesor  Ungureanu să facă o dezmembrare și casa să o vânda 

persoanelor interesate și diferența parohiei.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: vă propun să aveți în vedere, 

când veți fundamenta bugetul, unele biserici au mai mare nevoie, și la Deleni și la 

Brătila ar trebui să aveți în vedere o finanțare pe biserică nu pe parohie, unul care 

are două imobile să le întrețină să primească la fel ca cel care are unul singur. 

Primarul: a fost întodeauna pe parohie.Vedem cum îi vom împărți.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: la Deleni e o singură biserică dar 

ajută și satul pe când la Brătila este segmentat în trei . 

Primarul: vedem, putem să mai punem un10000 la parohia Brătila . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: să vina să spună  ce vor face. 

Primarul: fiecare bănuț și-a gasit locul, au factură pentru fiecare lucru , la helegiu a 

ieșit foarte bine ținând cont că terenul era îngust. Legat de buget  nu avem înca 

sumele de la consilul județean, știam că luni este ședință dar pe ordinea de zi nu se 

regăsește bugetul, noi prin lege suntem obligați să aprobăm bugetul până pe 10 

februarie 2022 , ne-au venit sumele de la ANAF care sunt aproximativ egale cu 

cele de anul trecut. Nu o să putem să vă transmitem și să respectăm legea pentru că 

nu avem cum, deja avem pe site bugetul pe funcționare, 50%  se duc pe salarii mai 

ramân vreo 15 miliarde pe investiții, dacă vom primi ceva de la consiliul județean 

pe drumuri, avem o mulțime de proiecte depuse, nu avem finanțări . Avem două 



proiecte pe Anghel Salingy , unul ar fi normal să intre pentru că apa și canalizarea 

sunt considerate prioritare , mai am în vedere căteva proiecte pe Planul Național de 

Reziliere, am discutat cu o firmă de consultanță de la Iași.Avem proiecte depuse 

din septembrie și sunt încă în evaluare. 

Doamna consilier juridic Guramba Carmen le aduce la cunoștință consilierilor 

locali că trebuiesc depuse rapoartele de activitate pe anul anterior. 

Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Macovei Mihaela declara 

inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 28 ianuarie 2022 

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

 

Presedinte de sedinta                                     Secretar general comuna Helegiu , 

Macovei Mihaela                                                  Spiridon Mariana 
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 Cons.jr. Guramba Carmen 

 

 

 


