
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
UAT COMUNA HELEGIU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 
Incheiat azi 27.04.2022, 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.102 din 22.04.2022 . 
Se face prezenta consilierilor si se constata ca sunt prezenti 12 consilieri locali,  
absenteaza domnul  consilier Melinte Marian, domnul consilier Busuioc Daniel și 
domnul consilier Patrona Constantin.  
În conformitate cu prevederile art. 137 alin (1) din Ordonanța de urgență 57/2019  
privind Codul Administrativ sedinta este legal constituita participand majoritatea 
consilierilor locali în funcție. 
Presedintele de sedinta , doamna  consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela da citire 
ordinii de zi .  
Proiectul ordinii de zi cuprinde 5 puncte: 
1.Aprobare a procesului- verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Helegiu 
din 31.03.2022 si aprobare a procesului- verbal al sedintei sedinta extraordinara din 
11.04.2021; 
2. Proiect de hotarare  privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 
2023-Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 
3.Proiect de hotarare  privind Planul de paza la nivelul UAT comuna Helegiu - 
Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 
4. Proiect de hotarare  alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile mai-iulie 
 -Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 
5. 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 31.03.2022 si aprobare a procesului- 
verbal al sedintei sedinta extraordinara din 11.04.2021 
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 31.03.2022 și n 11.04.2021 . 
Se supune spre aprobare procesul verbal ale sedintei anterioare, procesele verbale 
au fost aprobate  în unanimitate. 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi Proiect de hotarare  privind indexarea 
impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2023-Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 
Domnul șef contabil Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare. 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: conform legii,  inflația este mare. 
Domnul consilier Aștefănoaia Ionuț: se vor mări taxele anul viitor? 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: se vor mari cu ratat inflației în 
virtutea legii. 
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 
19/27.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 
2023,aprobată cu 13 voturi „pentru” ,  nicio abtinere  , nici un vot împotriva. 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi Proiect de hotarare  privind Planul de paza la nivelul UAT 
comuna Helegiu - Initiator –primar Enea Nicu Ciprian. 
Secretarul comunei doamna jurist Spiridon Mariana prezintă proiectul de hotărâre. 
Domnul consilier Aștefănoaia Ionuț : nu prea se vede acea pază. 
Primarul:planul de pază se referă la poliția locală nu la poliția națională, avem 2 
polițiști pe teren, este o singură persoană pe schimb,o săptămână schimbul 1 și o 
săptămână schimbul 2, la schimbul 2  se fac acele patrule, la sfârșitul programului 
fac un raport pe care îl prezintă șefului de serviciu și mie cu ce s-a întâmplat pe 
raza comunei . Problema cea mai apăsătoare este mizeria, pe salubritate, pe șanțuri 
înfundate, pe saci aruncați aiurea , pe perioada iernii ceva probleme cu furtul de 
lemne și foarte rar scandaluri la diferite crîșme din comune dar care sunt din ce în 
ce mai rare . 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:știu că a mai fost o discuție 
pentru suplimentarea camerolor de supraveghere ,nu știu dacă erau în buget dar nu 
cred că erau pe investiții , dacă puteți face acest lucru. 
Primarul: le-am avut mereu în calcul , dar au fost alte priorități. Sunt probleme 
mari în ceea ce privește bugetul deoarece se schimbă de la o zi la alta ca prețuri , ca 



și buget.Vrem anul acesta să punem două- trei camere mobile , în comună avem 4-
5 camere fixe la căminele culturale și care prind și o parte din drumul comunal , nu 
avem peste tot infrastructură, internet. Am avut un calcul făcut de  
ROM TELEKOM  ne-ar fi trebuit 35000 de euro pentru comuna noastră  pentru un 
sistem operațional dar am găsit loc pentru banii în altă parte. Trebuie făcut , nu am 
avut probleme grave în comuna noastră. 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: cred că ați putea lua în calcul  să 
faceți etapizat, în fiecare an câte un sate și să reușim în 4 ani de zile să acoperim 
cât mai mult, pe fondul sărăciei cred că vor crește evenimentele antisociale, asta 
înseamnă și aruncarea gunoiului . 
Primarul avem acel proiect cu telegestiune pentru iluminat public și acele camere 
sunt prevăzute și cu camere. Poate reușim să accesăm acel proiect și poate putem 
folosi acele camere cu led.  
Viceprimarul: pentru ai descuraja pe cei care aruncă gunoi, vom achiziționa acele 
camere mobile care le vom putea monta unde vrem noi și nu pe o perioadă lungă. 
Dacă noi montăm acele camere vom putea schimba locul lor le vom amplasa doar 
în locuri de noi știute.Problema cea mai gravă cu care ne confruntăm astăzi este 
aruncatul gunoaielor haotic. Nu înțeleg, noi facem colectare regulată de ce se mai 
aruncă. Îi sfătuiesc să nu o mai facă deoarece acum avem o soluție.  
Domnul consilier Zărnescu Vasile: domnul viceprimar, la noi acolo la deal sunt 
saci cu lână veniți de la ploaie. Nu cred că a dat Răuță , el este plecat. Sunt saci cu 
pampers. Cu drumurile , șoseaua din Brătila e jale, ați venit cu promisiuni , dați un 
strat de bitum.  
Primarul: reparația pentru drumul de la Brătila , care arată mai bine ca cel de la 
Deleni, ne costă în jur de 15 miliarde vechi pentru un strat de 3 centimetri, sumă pe 
care astăzi nu ne-o permitem, am prevăzut niște bani pe reparații, sunt câteva locuri 
unde merită a fi plombate , și la Deleni și la Brătila. O să fie o problema pentru 
comuna noastră să întreținem acele drumuri, avem și alte străzi care arată mult mai 
rău. 
Domnul consilier Zărnescu Vasile: dacă îl lăsăm așa se strică de tot. 
Primarul: nu putem să îl lăsăm așa trebuie să găsim soluții. Astăzi din bugetul 
aprobat aici , o bună parte din el merg pe actualizari a contractelor pe care nici 
măcar nu le-am început. Prețurile cresc de la o zi la alta, nu mai dă nimeni o ofertă 
la fier de pe o zi pe alta. Proiectantul are o problemă să facă un proiect, am gândit 
o sistematizare , o parcare la cămin, am pus 300 000 lei , crezând că banii sunt 
suficienti să facem ce ne-am propus, sunt sunat și mi se spune de către proiectant 
că nu are nicio șansă să se încadreze în această sumă.Căminul , la fel , 
constructorul vine cu solicitare deoarece nu se încadrează , noi putem actualiza 
prețul contractului dar nu avem de unde lua banii.  
Domnul consilier Zărnescu Vasile: mașina de gunoi, să meargă până la Vrânceanu. 



Primarul: da. Am achiziționat niște pubele mari să le punem în 2-3 puncte. M-am 
săturat să trâng gunoaie de peste tot, sunt amenințat de cei de la SGA că ne vor 
amenda, pentru că avem zone pline de gunoi menajer. Nu înțeleg de ce aruncă atât 
gunoi dacă ți-l ia de la poartă.Pe fiecare uliță unde se arunca vin tot din acea zonă.  
Domnul consilier Zărnescu Vasile: sunt curios cum va fi cu camerele și aș vrea să 
știe doar o persoană.  
Primarul: vor fi amendați, ține de educație. 
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 20/27.04.2022 privind 
Planul de paza la nivelul UAT comuna Helegiu,aprobată cu 12 voturi „pentru” ,  1 
abtinere  , nici un vot împotriva. 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi Proiect de hotarare  alegerea presedintelui de 
sedinta  pentru lunile mai-iulie -Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 
Secretarul comunei doamna jurist Spiridon Mariana prezintă proiectul de hotărâre. 
Se propune ca și presedinte de ședință domnul viceprimar Măgdălina Ion. 
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 
21/27.04.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile mai-iulie 
,aprobată cu 13 voturi „pentru” ,  nicio abtinere  , nici un vot împotriva. 
 
DIVERSE 
Doamna Coman Elena: am înțeles că pe strada Busuiocilor la Drăgugești nu urcă 
mașina de gunoi. 
Primarul: am achiziționat niște pubele mari și vom amplasa una acolo, le vom 
amplasa unde accesul este foarte greu.Am rezolvat și problema cu biserica, vedem 
ce vom face cu resturile vegetale și cu coroanele. 
Doamna consilier Stanciu Elena: puse afișe. Vă rog să puneți un bec la Gelu 
Costea , este întuneric pe uliță, la Mocani. 
Domnul consilier Zărnescu Vasile: vreau să-l felicit pe domnul primar pentru 
drumul de la Ciortea, acum se poate circula.  
Primarul : să știți că cel mai greu punct nu era acolo. Ar fi fost la Deleni strada 
Bălan , am ales Ciortea, dar la anul dacă nu primim finanțare trecem pe Deleni și 
vom face acea uliță. E o zonă foarte populată și sunt locuri unde nu se ajunge cu 



mașina .Drumul este foarte îngust, toata apa se scruge pe mijlocul drumului, ar 
trebui să faci un șanț dar îi ei din lățime. Este zona cea mai grea, dacă avem un 
necaz mașina de pompieri nu poate intra și sunt acolo în jur de 90 de case.   
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: după ce se face acest drum se 
poate urca ? 
Primarul : îl vom face cu beton  ,cu ancore și cu sens unic, așa va fi și pe Ciungi. 
Drumul este foarte îngust, soluția este să fie betonat și fără șanț periat. Va fi destul 
de greu, oamenii vor investiții ,plătesc  și ei taxe și impozite. 
Domnul consilier Aștefănoaia Ionuț: am făcut o solicitare și anul trecut, când plouă 
apa de pe strada Busuiocilor vine și inundă casele.  
Primarul: știu, nu am intervenit pentru că presupune o cheltuială în plus , ținând 
cont că va fi modernizar dar vom interveni cu un buldozer, acolo a fost făcut cu un 
buldozer în urma cu 10-12 ani. 
Viceprimarul : poate intră proiectul cu canalizare și atunci va fi și mai bine, să 
facem întai canalizarea. 
Domnul consilier Aștefănoaia Ionuț: așa este dar apa vine din gard în gard.  
Primarul: am cheltuit foarte mulți bani pe proiecte, am platit la INHGA , la o 
instituție a statului, 14800 de lei, un dosarel pe care trebuie să-l depunem la SGA, 
plus taxa și bani pentru elaborarea documentației, un total 25000 de lei pentru un 
sistem de apă făcut de noi. 
Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Geaboc Bădic Rodica 
Mihaela declara inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 
27 aprilie 2022 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
Presedinte de sedinta                                     Secretar general comuna Helegiu , 
Geaboc Bădic Rodica Mihaela                                Spiridon Mariana 
  
 
 
         Intocmit, 
 Cons.jr. Guramba Carmen 
 

 

 

 

 


