
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 31.03.2022, 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.96 din 25.03.2022 . 

Se face prezenta consilierilor si se constata ca sunt prezenti 15 consilieri locali, nu 

a  absentat niciun consilier.  

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

privind Codul Administrativ sedinta este legal constituita participand majoritatea 

consilierilor locali în funcție. 

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

ordinii de zi .  

Proiectul ordinii de zi cuprinde 10 puncte . 

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

din 15.02.2022 si aprobare a procesului- verbal al sedintei sedinta extraordinara din 

25.02.2022; 

2. Proiect de hotarare  privind aprobarea contului de executie al bugetului local al 

Comunei Helegiu si al institutiilor si serviciilor publice finantate integral din 

venituri proprii si subventii la 31.12.2021-Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

3.Proiect de hotarare  privind actualizarea   HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat 

însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Helegiu, poz.nr.8 si poz. nr. 35- Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

4. Proiect de hotarare  privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici 

rezultați din studiul de fezabilitate al obiectivului de investiții ” Înființare sistem de 

distributie a gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila 

aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău-Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

5.Proiect de hotarare  privind  aprobarea executarii Studiului de Fundamentare a 

deciziei de concesionare și a documentației de atribuire în vederea demarării 

procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor 

naturale în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei 

Helegiu județul Bacău -Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Principalilor indicatorilor tehnico – 

economici în vederea concesionării serviciului de utilitate publica de distributie a 



gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare 

comunei Helegiu județul Bacău-Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

7. Proiect de hotarare  privind  aprobarea demarării procedurii de concesionare a 

serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în satele  Helegiu, 

Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău -Initiator 

–primar Enea Nicu Ciprian 

8.  Proiect de hotarare  privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse 

în cadrul procedurii de concesionare aserviciului de utilitate publică de distributie a 

gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare 

comunei Helegiu județul Bacău-Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

9.  Proiect de hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general 

estimativ la obiectivul de investitii “Înființare sistem inteligent de distribuție gaze 

natural în satele Helegiu, Brătila, Deleni și Drăgugești, aparținătoare comunei 

Helegiu, județul Bacău 

10. Diverse 

Proiectul ordinii de zi se aprobă  cu 15 voturi „pentru” , nici  o abtinere , nici un 

vot împotriva. 

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

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

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

consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

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

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

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

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

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

ordinare a Consiliului Local Helegiu din 15.02.2022 si aprobare a procesului- 

verbal al sedintei sedinta extraordinara din 25.02.2022. 

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 15.02.2022 și in 25.02.2022. 

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 

contului de executie al bugetului local al Comunei Helegiu si al institutiilor si 

serviciilor publice finantate integral din venituri proprii si subventii la 31.12.2021-

Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

Domnul șef contabil Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu mi se pare un buget realist în 

condițiile în care avem realizari de 95%  din bugetul prognozat. Am putea înțelege 

că 97% din contribuabili îsi platesc datoriile.e vorba de un buget prognozat, așa 

cum a considerat domnul contabil, din care s-au realizat 95-97 % ,eu zic că nueste 

un buget realist.  

Domnul șef contabil Blăniță Valentin: partea de functionare la venituri avem 119% 

din cel prognozat. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: prognozati mai bine. 

Domnul șef contabil Blăniță Valentin: da, dar am învățat un lucru, îl prognozez să 

mă asigur că veniturile sunt reale.Mai bine încasez mai mult decât prognozez.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: văd că în continuare există 

excedent deși ne plângem că nu sunt bani, sunt bani care se reporteaza de la un an 

la altul.  

Primarul: sunt lucrări unde venim cu cofinanțare , pe cămin, pe dispensar și suntem 

obligați să ne păstrăm un excedent de 400-500 de mii, an de an, pe care să-l 

folosim și la sfârșitul anului îl punem la loc. Așa a fost întodeauna, aveam și 15,17 

miliarde.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu spun că excedentul nu se 

păstrează, se cumuleaza din realizarile anului precedent, adică nu îi pun acolo și îi 

păstrez. Nu am înțeles aici cu cheltuielile secțiunii de dezvoltare care au fost de 

494 390 din care . 

Domnul șef contabil Blăniță Valentin: la sectiunea dezvoltare se înregistrează un 

excedent de 494390 lei din care la sectiunea de functionare un excedent de 

1988581 lei , iar la sectiunea de dezvoltare un deficit de -1494191 lei.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu este din care, este constituit 

din .  

Domnul șef contabil Blăniță Valentin: constituit. Pe mine mă ajută foarte mult ca 

am excedent la sfârșitul anului, altfel anul urmator nu aș avea de unde să finanțez 

investițiile în primul trimestru. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: sigur ca folosesc oricui , doar că 

pe parcursul anului au fost lucrari care nu s-au finalizat deoarece nu au fost bani. 

Cred ca se poate mai bine. 

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 abițineri din partea domnului consilier 

Busuioc Daniel și a doamnei consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela , astfel s-a 

adoptat Hotararea nr 11/31.03.2022 privind aprobarea contului de executie al 

bugetului local al Comunei Helegiu si al institutiilor si serviciilor publice finantate 



integral din venituri proprii si subventii la 31.12.2021,aprobată cu 13 voturi 

„pentru” ,  2 abtineri  , nici un vot împotriva. 

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

HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Helegiu, poz.nr.8 si poz. nr. 35- Initiator –primar 

Enea Nicu Ciprian 

Primarul prezintă proiectul de hotarare. 

Primarul: sunt 2 investiții, modernizarea străzilor Ciungi și Costea, cu fonduri 

locale, în urma măsurătorilor cadastrale s-au actualizat suprafețele, trebuiesc 

obtinute avizele si autorizatia de construire, îl aveam prins cu o valoare în 

domeniul public și trebuies actualizate. Aceste două obiective urmează să lucrăm 

la ele, acum lucrăm în Ciortea de Sus, urmand să ne mutăm la drăgugești pe strada 

Ciungi, apoi cu strada Costea. Sperăm săle ducem la capăt, situatia nu este cea pe 

care ne-o dorim, preturile cresc de la o zi la alta, preturile de anul trecut nu mai 

sunt la fel, fierul este de trei ori mai scump. Speram să fie liniște, să semnam 

contracte pe Ciungi și Ciortea de sus și să le finalizam.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: strada Busuiocilor a fost începută cu 8 ani 

înainte, asta este o altă strada pe care o începeți și sperați să o terminați.  

Primarul: strada Busuiocilor este parte dintr-un proiect mare depus pe CNI. Tot ce 

a ținut de primaria Helegiu s-a făcut în vederea elaborării unui SF , documentația 

pentru obținerea de avize, inclusiv de la APE –le Române. Valoarea proiectului 

este destul de mare , CNI –ul nu dispune acum de foarte mulți bani, dovada că nu 

am fost chemați să semnăm acel contract, nu cred că vom primi finanțare pe 

programul respectiv deoarece valoarea este foarte mare,dacă nici anul acesta nu 

vom intra pe finanțare urmeaza ca la anul să rupem contractul și ca prime obiective 

vor fi Busuiocilor și Bălan. Celălalte strazi care se execută sunt proiectate de anul 

trecut și am spus că ne vom apuca de ele imediat ce se ia zăpada. Mai mult de atat 

nu putem face, nu sta doar Helegiul pe loc , stă întreaga țară, peste tot programele 

guvernamentale sunt blocate, merg de două ori pe lună la București. Avem două 

proiecte depuse pe Anghel Saligny nu am  primit nici astăzi un raspuns, sunt în 

eevaluare. Nu doar la Helegiu este situația asta, peste tot este la fel. Ne pregătim să 

depunem în a doua etapă gazul, avem proiecte în arhivă pe care nu le ducem la 

capăt. Mi-aș dori ca în mandatul acesta să asfaltez toată comuna, sper să o 

terminăm.  

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 

12/31.03.2022 privind actualizarea   HCL nr. 9/2019 prin care s-a aprobat însușirea 



inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Helegiu, poz.nr.8 

si poz. nr. 35- Initiator ,aprobată cu 15 voturi „pentru” ,  nicio abtinere  , nici un 

vot împotriva. 

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi Proiect de hotarare  privind actualizarea 

indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate al obiectivului 

de investiții ” Înființare sistem de distributie a gazelor naturale în satele  Helegiu, 

Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău-Initiator 

–primar Enea Nicu Ciprian. 

Primarul prezintă proiectul de hotarare. 

Primarul: nu vreau să abandonez acest proiect și de aceea vreau să forțez într-un fel 

sau altul lucrurile. Atunci când Anghel Saligny a fost gandit de cei din ministere au 

avut prevazute în etapa a 2 a și proiecte pe gaze. Noi am făcut un SF acum 2 ani, în 

2020 care nu a fost depus pentru finanțare și chiar dacă depuneam rezultatul era 

acelasi. Sunt commune care au contracte pe POIM și nici astazi nu au început 

lucrările, nu știu ce se va înatampla acolo. Astazi actualizam indicatorii tehnico 

economici pentru a putea depune pe Anghel Saligny ,urmeaza ca astazi să urcam si 

pe platforma. Din discuțiile purtate cu alti colegi și cu cei din minister , cu 

proiectantul, foarte multe commune depun proiecte pentru înființarea de sisteme de 

gaz. Sper să fim câștigători deoarece avem un punct în plus , prin comuna noastră 

trece o conduct de gaz principal care transportă gaz. Mi-aș dori foarte mult să avem 

gaze în comună chiar dacă astăzi gazul este foarte scump, nu vrem să dăm înapoi  , 

cu discuțiile  pe care le-am avut cu consultantul și cu cei de la Delgaz Grid , aș 

vrea să concesionez serviciul înainte de a avea finanțare , ar însemna un pas în 

plus. Nu înseamnă că dacă încep demersul acesta ne si acceptă furnizorul, dar e 

posibil să fim într-o listă să facem o investiție, să nu fim acceptați și să pierdem 

timp. Mi-am propus să merg în parallel și cu obținerea de finanțare și cu 

concesiune, dacă reușim să avem finanțare e super, dacă reușim să avem 

concesiune ar fi mai simplu , putem eventual să gândim o fin0 ațare și pe surse 

proprii. Comuna Helegiu nu a fost niciodată într-un credit. Poate hotaraște un 

primar după mine să facă un credit . Am datoria să încerc, facem și documentația 

de concesionare, sper sa reusim sa concesionăm și poate să avem și finanțare. E o 

lucrare foarte mare , se duce la 40 de milioane cu tot cu bransamente, e vorba de 35 

km retea. Nu înseamna că dacă astăzi urcăm pe platformă avem gaz , s-au dacă 

avem concesiunea se vor aprinde centralele pe gaz. Va dura ceva timp , sunt 

problem peste tot, comuna Livezi a semnat o concesiune în 2001 și abia anul acesta 

au început să facă branșamente.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: faptul că magistrala trece prin 

comuna reprezintă un punctaj mai bun, ajută? 

Primarul: da, nu ar mai fi aceiși cheltuială pe transport, de la conducta principală 

până la stație.  



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dacă în fișa de evaluare este 

punctată. 

Primarul: cred că da. Din câte știu eu nu există o fișă, nu există un ghid pe gaz. Am 

încărcat în prima etapă cele două proiecte cu apă și canalizare și drum , sunt 

încarcate, din octombrie și până la sfârștul lui ianuarie nu am primit niciun răspuns, 

au fost solicitate niște clarificări, de atunci și până acum nu am primit nimic. Sunt 

în etapa de evaluare. Acum au deschis etatpa a dua în care gazul este prioritar, toți 

primarii au proiecte pregatite pentru înfiintarea de sisteme de gaz. 90% din primarii 

vor depune , iar ei au în program 2500 de km de retea.  

Doamna consilier Stanciu Elena: cât poate dura această evaluare? 

Primarul: nu stim, foarte mult. Nu putem avea foarte mari așteptări ținând cont de 

ce se întâmplă astăzi. Vorbeam de lista de investiții, am gandit 5- 6 obiective 

pentru anul acesta. Constructorii care nu au semnat contracte cu mine , și cei care 

au semnat vor veni să ceară bani mai mulți și este firesc să fie așa, pentru că în 

ianuarie fierul era 5 lei și acum e 10, motorina era 5 lei acum e 10. Sunt cheltuieli 

în plus neprevăzute și nu ai cum să le suplimentezi, guvernul nu va mai da niciun 

bănuț pe investiții, auzisem ca se vor duce către Ministerul Apărării și poate e 

firesc să fie așa. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: în condițiile în care lucrurile nu 

se prezintă foarte bine, revin cu întrebarea, nu credeți că ar fi fost mai bine să 

facem o asociere cu Bârsăneștiul. Discutam cu Ilie Mihai care este un consumator 

câtun sfert de sat. Ar fi fost foarte interesat și cred că contează la numarul de 

beneficiari. În condițiile în care pe comuna Helegiu proiectul tehnic va fi același, 

nu cred că va suporta modificări, să se reunească cele două proiect și poate vor fi 

șanse mai mari. Am citit că din 2024 nu va mai fi permisă încălzirea cu lemne . Nu 

o să fie 2024 dar poate o să fie din 2026,2030, asta va fi perspectiva, asta a fost 

condiția PNRR. Chiar dacă se va devansa termenul tot acolo vom ajunge , trebuie 

să facem tot ce ne sta în putință.  

Primarul: am avut o discuție pe această temă cu comuna Barsănești, avem și 

același proiectant și nis-a spus că ar fi mai simplu dacă am merge separat.Ar fi bine 

dacă macar unul dintre noi ar prinde deoarece ne intersectăm și ne folosim de 

teritoriul comunei Bârsănești pentru a ajunge la Brătila. Am obținut aviz și de la 

drumurile naționale, dacă obținem noi se pot extinde ei de la noi sau dacă prind ei 

ne putem extinde noi. Cert este că și ei sunt interesați, cu domnul Ilie am vorbit de 

foarte multe ori este foarte intersat cel putin atat cat era ieftin. Am pornit separat 

trebuie să mergem separat, să formăm acum un ADI ar însemna că tot ce am făcut 

pâna acum ar fi inutil. Am dat 60000 numai pe documentația pentru Drumurile 

Naționale, este un singur proiectant care se ocupă, au niște prețuri ieșite din 

comun, proiectanții profită foarte mult de situația care este astăzi, primarii merg 

către ei, suntem amăgiți că PNRR, Anghel Saligny vin cu bani , nu cred că se va 



mișca nimic până în 2024. Cei care câștigă sunt consultanții și proiectanții, la câte 

proiecte am făcut de când sunt la primărie, 30 % din bani au fost bagati în proiecte, 

studii și documentații de avizare.M-aș opri cu gazele , eu cred ca suntem mințiți 

inclusiv cu PNRR, nu cred că îmi poți interzice să mă încălzesc cu lemne atat timp 

cât nu îmi oferi o soluție alternativă . Ar trebui să vii cu suficienți bani în cât să 

poți atrage fonduri, primarii sunt sprijiniți de consultanți și fac proiecte dar dacă tu 

deschizi etapa a doua și faci 2500 de km deretea și numai noi avem 35 de km de 

retea câte se pot finanța la nivel de țară? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: care este diferența, sunt aici 

două soluții sistem de gaze și sistem de gaze inteligent? 

Secretarul comunei doamna Spiridon Mariana: sunt două proiecte , s-a facut 

studiul cu indicatori care au fost actualizați acum, s-a înființat în 2020 serviciul pe 

care vrem să- l concesionăm, iar ultimul proiect de hotarare este un proiect separat. 

Primarul: este aceiași rețea dar prinde și branșamentele. Toate proiectele ca să fie 

eligibile trebuie să cuprindă și o parte verde. SF-ul va fi același , va fi actualizat 

doar anexa 4.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: se depune de două ori pe două 

surse? 

Primarul: pe Anghel Saligny depunem ultimul proiect, iar ce depunem pe 

concesiune folosim SF –ul vechi cu devizul actualizat , mai putin branșamentele. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: există un serviciu la nivelul 

comunei? 

Primarul: există , înființat în 2020. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu l-am văzut în organigramă. 

Secretarul comunei doamna Spiridon Mariana: nu avem regulament. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: e prin dispoziție? 

Secretarul comunei doamna Spiridon Mariana: e prin hotarare de consiliu.De când 

am făcut SF-ul. 

Primarul: avem și certificat de urbanism și avize obținute pentru înființarea 

sistemului. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: concesiunea constă în? 

Primarul:  constă în concesiunea serviciului iar noi ne-am îndreptat către Delgaz 

pentru ca e furnizorul comunelor din jur. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu e licitație? 

Primarul: cred ca da, nu știm cine va fi intersa. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: el prin concesionare va 

administra serviciul cand va exista fizic. 

Primarul: finanțarea o vom face tot noi a investiției, dar câștigăm timp, dar e un 

lucru pe care îl pot folosi , am putea face lucrările și pe o finanțare locală fără a 

depinde de o finanțare europeană.  



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: teoretic este corect ce spuneți dar 

când estimați dumneavoastră că ar fi un serviciul de gaze, execuția fizică finalizată, 

3ani, 5 ani ? 

Priamarul:  cred ca mai tarziu . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: de ce credeti ca o concesiune pe 

care o facem acum ,o concesiune care ne obliga, va mai  rămâne de actualitate 

peste 5 ani? 

Primarul: concesiunea o facem pentru 10-15 ani. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da, dar s-ar putea să fie alte 

condiții și ne obligă, să fie mai mulți operatori pe piață. 

Primarul: nu trebuie să plătim, el concesionează de la noi.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: deocamdată nu ia nimic , e pe 

hartie. 

Primarul: această concesiune nu face nici bine nici rău, poate am finanțare și nu mă 

primește nimeni. Sunt zone care se află în această situație. Nu vrea nimeni să le ia. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu aici am rezerve, cred că este o 

chestiune indusă de consultant.  

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 

13/31.03.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din 

studiul de fezabilitate al obiectivului de investiții ” Înființare sistem de distributie a 

gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare 

comunei Helegiu județul Bacău ,aprobată cu 15 voturi „pentru” ,  nicio abtinere  , 

nici un vot împotriva. 

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

executarii Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare și a documentației 

de atribuire în vederea demarării procedurii de concesionare a serviciului de 

utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni 

,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău -Initiator –

primar Enea Nicu Ciprian. 

Primarul 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 cu o abținere din partea doamnei consilier Geaboc 

Bădic Rodica Mihaela , astfel s-a adoptat Hotararea nr 14/31.03.2022 privind 



aprobarea executarii Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare și a 

documentației de atribuire în vederea demarării procedurii de concesionare a 

serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în satele  Helegiu, 

Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău ,aprobată 

cu 14 voturi „pentru” ,  o abtinere  , nici un vot împotriva. 

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

Principalilor indicatorilor tehnico – economici în vederea concesionării serviciului 

de utilitate publica de distributie a gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni 

,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău-Initiator –

primar Enea Nicu Ciprian 

Primarul 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 cu o abținere din partea doamnei consilier Geaboc 

Bădic Rodica Mihaela , astfel s-a adoptat Hotararea nr 15/31.03.2022 privind 

aprobarea Principalilor indicatorilor tehnico – economici în vederea concesionării 

serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale în satele  Helegiu, 

Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău,aprobată 

cu 14 voturi „pentru” ,  o abtinere  , nici un vot împotriva. 

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

demarării procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție 

a gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare 

comunei Helegiu județul Bacău -Initiator –primar Enea Nicu Ciprian. 

Primarul 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 cu o abținere din partea doamnei consilier Geaboc 

Bădic Rodica Mihaela , astfel s-a adoptat Hotararea nr 16/31.03.2022 privind 

aprobarea demarării procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de 

distribuție a gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila 

aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău,aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  o 

abtinere  , nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi.  Proiect de hotarare  privind constituirea 

comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de concesionare 

aserviciului de utilitate publică de distributie a gazelor naturale în satele  Helegiu, 



Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău-Initiator 

–primar Enea Nicu Ciprian 

Primarul 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 cu o abținere din partea doamnei consilier Geaboc 

Bădic Rodica Mihaela , astfel s-a adoptat Hotararea nr 17/31.03.2022 privind 

constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

concesionare aserviciului de utilitate publică de distributie a gazelor naturale în 

satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul 

Bacău,aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  o abtinere  , nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi.  Proiect de hotarare  privind aprobarea 

cererii de finantare si a devizului general estimativ la obiectivul de investitii 

“Înființare sistem inteligent de distribuție gaze natural în satele Helegiu, Brătila, 

Deleni și Drăgugești, aparținătoare comunei Helegiu, județul Bacău 

Primarul 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 

18/31.03.2022 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general 

estimativ la obiectivul de investitii “Înființare sistem inteligent de distribuție gaze 

natural în satele Helegiu, Brătila, Deleni și Drăgugești, aparținătoare comunei 

Helegiu, județul Bacău ,aprobată cu 15 voturi „pentru” ,  nicio abtinere  , nici un 

vot împotriva. 

DIVERSE 

Doamna consilier Stanciu Elena: dacă s-au dat banii către biserici și în mod special 

către Ciortea , pentru scări. 

Primarul: nu, s-au dat bani către cei care au avut cerere, cred că doar la Poiana 

Cireșului. 

Doamna consilier Stanciu Elena: la ultima ședință ati spus că banii vor fi alocați 

către reparația scărilor. 

Primarul: nu neaparat, vor face ce vor ei.Cred că în cererea păreintelui scrie pentru 

scări. 

Doamna consilier Coman Elena: cu banii de anul trecut ați fost informați cum s-au 

folosit ? 



Primarul: da. M-a sunat părintele Florin și m-a întrebat daca poate să depună cerere 

pentru că intenționează să repare scările.Cererea se semnează si de către consiliul 

parohial, vine cu o cerere în care spune pentru ce îi folosește, la care anexează o 

factură, o dovadă  a lucrului respectiv. Este verificat ulterior de Curtea de Conturi. 

La Deleni au cumpărat cărămida, la Poiana Cireșului au montat geamurile.  

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: eu îi cer un proces verbal de recepție chiar 

dacă nu îl face primăria. La Poiana Ciresului am achitat noi 20000 de lei și 

părintele cu bani în mana 10000 odată și încă 10000 de lei.Nu pot face plată la toți 

preoții odată deoarece îi avem împărțiți pe trimestre.  

Doamna consilier Stanciu Elena:  containere la biserică la vale. 

Primarul: sunt. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și cele care sunt trebuiesc golite. 

Doamna consilier Coman Elena: sunt o mulțime de câini. 

Primarul: am fost amendați de poliția animalelor cu 10000 lei pe care am contestat-

o și pe care am pierdut-o , am încheiat un contract cu o firmă de la Targu Ocna, ne 

costă 1000 de lei de fiecare câine.  După ce am făcut acest contract am fost 

amenințați de un ONG că sunt anchetat penal.  

Doamna consilier Coman Elena: la Valer opresc mașini și lasă căței, ar trebui puse 

niște camere.  

Primarul: eu cred ca aduc câini prinși dintr-o parte în alta.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: biscuiții unde se traverseaza la părintele Adrian 

sunt sfărâmați. 

Primarul este prins și asta în proiect. Chiar mașina noastră de gunoi a sfărâmat-o.  

Domnul consilier Aștefănoaia Ionuț: cred că este o problemă cu biscuiții aceia. 

Primarul: sunt de proastă calitate. Am înlocuit și am luat de la Simetrica sau de la 

Elis. Acestea sunt singurile firme. Nu le-am luat prin constructor, am făcut 

comandă prin fabrică.  

Domnul consilier Aștefănoaia Ionuț: sunt două categorii, carosabili și unii mai 

puțin duri.  

Domnul consilier Stoica Nelu: terenul de fotbal de la Helegiu , cine îl întreține? 

Primarul: acolo joacă fotbal o echipă de la Bârsănești, acolo nu au un teren de 

fotbal, printr-o înțelegere verbal au ieri un compactor. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: este o cerere făcută cu fântâna de la Drăgugești , 

se mai face ceva? 

Primarul: este o dispută între vecini legat de o fântână publică. Fântâna aceea nu 

este a primăriei Helegiu, este construită de vecini, unul vrea să o înfunde alții vor 

să o remedieze și să o facă fântână. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: trebuiesc luate măsuri deoarece este un pericol , 

îngradită, făcut ceva. 



Primarul: noi primăria nu putem să o reparăm,nu este în domeniul public. Avem  

4-5 reclamații, este un conflict între vecini, unul vrea să o facă hazna, ceilalți nu 

vor să o înfunde, vor să o repare. I-am chemat aici au spus că într-un termen scurt o 

repară o tencuiesc.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: mai știți ceva de drumul Poienii, 

singurul drum communal care nu este făcut în comuna noastră ? 

Primarul: drumul poienii este astăzi drum județean , ultima informative este că s-a 

obținut avizul de la APE-le Române, erau cei care ne refuzau avizul, motivul era că 

nu se execută lucrări pe digul lor. În 2005 când s-a supraînălțat drumul au făcut-o 

fără acordul nostru, dar pentru ca era după o inundație s-a acceptat. S-a găsit o 

înțelegere, s-a obținut avizul, și urmează să dea drumul la lucrare. Este prinsă 

pentru executare anul acesta, a și fost un constructor să vadă lucrarea. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: am avut propunerea la Ciușmea, la intersecția cu 

strada Busuiocilor, țeava trebuie desfundată. 

Primarul: o dăm afară și o scuturăm.E o datorie morală să facem curățenie în șanț. 

După fiecare ploaie acolo se adună gunoaie. 

Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Geaboc Bădic Rodica 

Mihaela declara inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 

31 martie 2022 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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