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PROCES VERBAL 
Incheiat azi 30.05.2022, 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.121 din 24.05.2022 . 
Se face prezenta consilierilor si se constata ca sunt prezenti 14 consilieri locali,  a  
absentat domnul  consilier Melinte Marian.  
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 , domnul viceprimar Măgdălina Ion 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 27.04.2022; 
2. 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 
3.Proiect de hotarare  privind aprobarea achiziționarea unui teren extravilan în 
suprafață de 6025 mp situat în satul Deleni , înscris în CF 61749, numar cadstral 
61749, în vederea  suplimentarii sursei de apă în satul Deleni, comuna Helegiu-
Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 
4. Proiect de hotarare  privind  aprobarea  documentației de atribuire pentru 
concesionarea 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 
5. 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 
ordinare a Consiliului Local Helegiu din 27.04.2022. 
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 27.04.2022 . 
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 
organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, 
structurilor/ serviciilor publice din subordinea Consiliului local Helegiu-Initiator –
primar Enea Nicu Ciprian. 
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul de hotarare. 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: care este persoana care lucreaza 
acum pe resurse umane? 
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon: eu am atribuții pe resuse 
umane. 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ați spus că se înființează un 
compartiment . 
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon: am atribuții delegate pe 
resuse umane. Din 2004 pana în prezent eu am făcut resuse umane. 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ați zis că nu se schimba nimic, 
odata înființat un nou compartiment nu înseamnă un post? 
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon: a fost și înainte postul.Postul 
se regăsea în compartimentul vechi. 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dar era cu stare civilă. 
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon: nu , era stare civilă și resuse 
umane.Era un post pe stare civilă și unul pe resuse umane. Erau două posture la 
respectivul compartiment, acum fiecare compartiment are un post.Nu se schimbă 
nimic, nu se intenționeaza angajarea niciunei persoane, doar că ANFP-ul ne-a 
recomandat printr-o adresă să înființăm compartimente distincte.  
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și la aparatul pe care îl are 
primăria Helegiu un inspector pe resuse umane are normă întreagă? 
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon: da, așa a fost, avem fișă post 
pentru inspector resurse umane. 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da dar atribuțiile au fost 
delegate. 



Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon: cum puteau fi delegate 
atribuțiile dacă nu exista post? 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: cineva făcea și atribuțiile de 
resuse umane. 
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon: cum să facă dacă nu era fișă 
post? 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: avea în fișa post de stare civilă 
sau în fișa post de secretar . 
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon: eu nu am fișă post, atribuțiile 
secretarului sunt prevăzute în lege, iar ca să am atribuții delegate trebuie un post cu 
o fișă post ca atribuțiile să poată fi delegate.  
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: postul nu se scoate la concurs? 
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon: nu, se face aceasta modificare 
la recomandarea ANFP-ului. 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: am înțeles, eu am zis doar că nu 
este un aparat care sa aibă un post și pentru stare civilă și pentru resuse umane.  
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon: este, sunt atatea posturi în instituție, sunt primării 
cu angajați mai puțini care au.Eu am această atribuție delegată, nu se intenționează ocuparea 
postului.Am trimis vechea organigramă și au venit obiectiuni, au spus conform articolului 404 resusele 
umane se fac printr-un compartiment distinct și se recomandă să se înființeze. În cadrul 
compartimentului protecție civilă să avem în vedere că dacă se intenționează să fie ocupat că aceasta 
este funcție publică specifică . Astea au fost recomandările. 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: am înțeles și nu poate 
inspectorul de resuse umane să facă stare civilă? 
Viceprimarul: nu avem inspector de resuse umane. 
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon: adică să fac eu și stare civilă? 
Viceprimarul: cum am funcționat din 2004 vom funcționa și după ce admiteți sau 
nu acest proiect. 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: să nu fie două posturi.  
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon: sunt posturi. 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: văd că sunt și dacă nu sunt se 
fac, cum este și postul de îngrijitor.Ce înseamnă post de îngrijitor și supraveghetor 
la cămin? 
Primarul: să fie prezent acolo 8 ore, la fiecare cămin să supravegheze ce se 
întâmplă acolo. 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ce se întâmplăla cămin?  
Primarul: am avut spargeri la căminul de la Drăgugești săptămâna trecută, de la 
bibliotecă. 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ziua? 



Primarul: cred că ziua, s-au furat două unități, cei care le-au furat au fost găsiți și 
am recuperat unitățile, Vreau pe cineva care să fie responsabil, oamenii de la apă 
au    alte atribuții fochiștii au fost mutate la activitate de zi. 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ce activități avem acolo?  
Primarul: aceleași activități care au fost și până acum, nu s-a schimbt nimic. 
Primarul: Mocanu și Zugravu își îndeplinesc atribuțiile din fișa post, cei doi 
oameni sunt pe teren în fiecare zi , este necesar un om angajat la cele două cămine 
în cadrul UAT Helegiu.Nu putem face activitățile la Helegiu sau Drăgugești , 
găsim geamuri sparte . 
Secretarul comunei doamna jurist Mariana Spiridon: nu sunt evaluată pe această 
activitate  
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: am angajata un om 
Primarul: nu am făcut nicio angajare 
Domnul consilier Busuioc Daniel: să fie un bărbat gospodar. 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: doamna de la Centru de zi ar 
putea să meargă la fiecare cămin. 
Primarul: când ați angajat-o , e nevoie de un om de serviciu. Nu am niciun interes, 
nu am rude, nu știu când va fi postul scos la concurs , pe postul de vidanjor nu este 
încă om angajat. 
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 un vot împotrivă din partea doamnei consilier 
Geaboc Bădic Rodica Mihaela, astfel s-a adoptat Hotararea nr 24/30.05.2022 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate 
al primarului, structurilor/ serviciilor publice din subordinea Consiliului local 
Helegiu ,aprobată cu 13 voturi „pentru” ,  nicio abtinere  , un vot împotriva . 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi Proiect de hotarare  privind aprobarea 
achiziționarea unui teren extravilan în suprafață de 6025 mp situat în satul Deleni , 
înscris în CF 61749, numar cadstral 61749, în vederea  suplimentarii sursei de apă 
în satul Deleni, comuna Helegiu-Initiator –primar Enea Nicu Ciprian. 
Viceprimarul prezintă proiectul de hotarare. 
Domnul consilier Busuioc Daniel: ce valoare are terenul? 
Primarul: 20000 lei , discutăm de această achiziție de 1 an de zile. 
Domnul consilier Busuioc Daniel: este un studiu? 
Primarul: este un studiu, și la Drăgugești când s-a făcut studiul erau 5 l/secundă 
astăzi avem 1l/secundă. 



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 
25/30.05.2022 privind aprobarea achiziționarea unui teren extravilan în suprafață 
de 6025 mp situat în satul Deleni , înscris în CF 61749, numar cadstral 61749, în 
vederea  suplimentarii sursei de apă în satul Deleni, comuna Helegiu  ,aprobată cu 
14 voturi „pentru” ,  nicio abtinere  , nici un vot împotriva. 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi Proiect de hotarare  privind  aprobarea  
documentației de atribuire pentru concesionarea 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 hotărâre. 
Primarul: joi am fost la cei de la DELGAZ GRID și am constatat că nu sunt atât de 
interesați, avem un SF vom încerca să căutăm o sursa de finanțare, poare între timp 
avem un răspuns și pe Anghel Saligny. Delgaz sunt concesionari și la 
Livezi.Scoatem la licitație, am înțeles că mai este o firmă la Piatra Neamț, am 
cheltuit foarte mulți bani și ne dorim să le ducem la capăt proiectul și toate sunt 
necesare.Ne dorim atat eu cat și colegul meu să ducem la capăt acest proiec, cred 
că este cel mai important proiect.Toate sunt necesae , și apa și canalizare și 
drumuri ,și lemnele sunt scumpe 550 lei fără TVA , sunt foarte scumpe, mi se pare 
un preț exagerat de mare dar asta nu înseamna că gazele sunt mai ieftine. Mă întreb 
cum de cei de la Coțofănești, singura comună finanțată și eligibilă pe POIM , nu s-
a apucat de lucrare. Nu știu , cred că acolo se pierd banii. Dacă reușim să fim 
concesionați poate găsim surse de finanțare.  
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: firma care va  concesiona  ar 
realiza investiția propriu zisă? 
Primarul: nu , firma care va consiona va avea o parte din finanțarea respective, e o 
negociere între UAT și concesionar, obligatoriu este stația de distribuție . 
Directorul cu care am avut o discuție spune că anul acesta au fost trei licitații dar la 
care nu s-au prezentat, noi avem un caiet de sarcini pe care l-am primit zilele 
trecute, Fac o parte de investiție. La o lucrare cum este a noastră de 20 de milioane 
finanțeaza ei aproximativ 2 milioane. Acest proiect nu este unul care începe maine 
și se termină poimâine, se va întinde pe o perioadă îndelungată. Toate comunele 
din țară au depus pentru gaze, toți își fac treaba , au în spate o echipă sau o firmă 
de consultant.Realitatea este că nu sunt bani, am depus pe Anghel Saligny dar nu 
sunt încă evaluate, avem SF-uri făcute, avize obținute. Nu stiu să vă spun astăzi ce 
înseamnă investiția concesionarului.  



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: concesionăm și suntem de 
acdord cu niște condiții și niște lucruri să le facă concesionarul pe care nu le știm. 
Primarul: cred că este un pas foarte important să fie concesionat, ei își iau un 
angajament prin concesiune că sunt parte în proiectul respective iar noi putem găsi 
și alte surse de finanțare. Putem să facem chiar și un împrumut . Si pentru apă și 
canal am depus pe Anghel Saligny , am început sa facem SF-ul, am văzut unde 
vom amplasa rezervoarele, dar finanțare importantă ar trebui să vină pe Anghel 
Saligny. Concluzia clară este că nu sunt bani, proiectul ne costă 26 de milioane, la 
început în ghid se vorbea de o finanțare de 4 milioane pentru fiecare UAT, astăzi s-
au schimbat regulile jocului. Nu mi se pare normal ca banii să ajungă la Consiliul 
Județean și să se împartă după un algoritm politic. Îmi doresc enorm de mult 
proiectul respective și să aibă apă Brătila unde este mai rău ca la Deleni. La Brătila 
aveau apă din sursă proprie , din cauza secetei, din cauza consumului crescut, acele 
surse proprii ale celor douăzeci de familii au crescut. Algoritmul de împărțire a 
banilor nu îl știu, am solicitat măcar o parte din bani să putem demara lucrarea, să 
pornim de undeva, dar lipsesc banii.  
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu considerați că obligă instituția  
la niște condiții pe care nu le știm. 
Primarul: nu . 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: prin delegarea serviciului . 
Primarul: va exista o discuție între noi și DELGAZ, vom studia împreună acel caiet 
de sarcini, nu cred că se vor prezenta la licitație. Ei spun că legea îi obligă astăzi să 
investească în extinderile de rețele, acolo sunt forțați prin lege dar și acolo mai 
greu. Noi unde avem un sistem nou destul de greoi care traversează DN 11 , 
traversăm comuna Bîrsănești. Am considerat că este nevoie să facem acest lucru, 
să avem gaz în comună, vom reuși sau nu , rămâne de văzut.   
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 26/30.05.2022 privind 
aprobarea  documentației de atribuire pentru concesionarea serviciului de utilitate 
publică de distribuție a gazelor naturale în satele  Helegiu, Deleni ,Dragugești , 
Brătila aparținătoare comunei Helegiu județul Bacău ,aprobată cu 13 voturi 
„pentru” ,  o abtinere  , nici un vot împotriva. 
 
Diverse 
Domnul consilier Zarnescu Vasile: la Brătila au intrat cu gardul jumătate de metru 
sunt în drum, să dea gardul înapoi. Trebuiesc reglate becurile , se aprind la 7 se 



sting la 7. Domnul Mocanu Costică are solar acasă? Sunt discuții că el e legat în 
teavă și are apă permanent, alții nu au apă dar  el are.  
Primarul: am avut o discuție cu domnul Mocanu legat de acel solar deoarece el îl 
are nu de anul acesta, îl are de mai mult timp. Sa facă buclă sau altceva este exclus 
deoarece apa trece prin stradă pe rețeaua nou. Solar , au o mulțime de alți oameni 
dar are și omul de la apă, solarul este sus, toată lumea este obraznică, dar eu știu că 
el și-a făcut fântână. Că consumă și de la rețeaua publică  poate să fie, voi verifica. 
Până acum nu am avut probleme cu apa.Poate daca  va fi secetă vor fi probleme, 
voi verifica. Săptămâna trecută am găsit la cineva cum curge apa în fântână.L-am 
debranșat, are dosar penal , problema este că sunt mai mulți. 
Domnul consilier Zarnescu Vasile: la Brătila să rezolvăm cu găurile în asfalt. 
Primarul: vin de pe teren , am masurat pentru marcaje, am discutat cu cel care a 
turnat asfaltul în Ciortea de Sus , urmeaza să toarne și pe Ciungi și atunci va 
plomba și acele găuri. Problema mare va fi la anul nu stiu unde vom găsi bani să 
reparăm cele două drumuri, avem drumul Deleni și drumul Brătila unde trebuie dat 
un strat dintr-un capăt în altul. Vorbim de un strat de 5 cm pe o lungime de 10 km , 
ne costă foarte mult, mult mai mult de cât ne permite bugetul nostru.  
Domnul consilier Zarnescu Vasile: școala cu numărul 2 de la Brătila, ce se 
întâmplă cu ea? 
Primarul: școala cu numărul 2 de la Brătila ,pe 1 va veni un consultant de la Iași , 
voi încerca pe PNRR să facem anvelopare și să gândim împreună ce destinație să îi 
dăm. O văruim o îngrijim și în 3 ani va arăta ca și căminul de la Drăgugești.Aș 
vrea să  o numim un centru de urgențe deoarece avem probleme  cu situații de 
cazuri sociale și ne rugăm de alți primari să îi țină o seară două pentru că legea ne 
permite astăzi ca în 48 de ore să primească ordin de interdicție. Mă gândeam că 
fiecare sală ar putea fi împărțită într-un apartament, o garsoniera, sunt 5 camere 
care s-ar preta dar este o investiție mare și nu știu dacă ne-o permitem momentan, 
trebuie întreținută și nu am putea să îi ținem mai mult de 24 de ore. 
Doamna consilier Stanciu Elena: un azil pentru bătrâni? 
Primarul: nu cred ca are vreun UAT din țară un centru de bătrâni funcționali și pe 
care să poată să-l  întrețină.Noi nu-l putem duce la capăt, nu se pretează  , nu va 
putea fi autorizat, nu ai unde să faci și cabinet medical, și sală de mese.Putem 
decide să-l  dăm către un ONG care să facă asta . 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: faceți un parteneriat. 
Primarul: putem face un parteneriat dar  nu este simplu. Clădirea respective nu 
arată rău de loc, este pprotejar, este tencuit cu subzidire, nici nu ar trebui foarte 
multi bani pentru anvelopare și pentru cele 5 camere, nu am face alt spațiu. Suntem 
sunați de la spitalul județean Tulcea pentru cazuri de oameni ai străzii care provin 
de la noi din comună , sunt în situația de a nu se mai putea întreține, avem un caz 
căruia îi platim 30 și ceva de milioane deoarece legea ne obligă.  



Domnul consilier Zarnescu Vasile: la Bahna , să lase și oamenii pe pajiști. 
Primarul: nu trebuie să-i rog eu, este un contract care spune clar ca nu se interzice 
pășunatul .  
Domnul consilier Zarnescu Vasile: el și-a făcut gard electric și nu mai primește 
oamenii. 
Primarul: eu am discutat cu Struguț și este de acord să primească și în gardul lui 
electric , acest gard protejează de animale sălbatice. Șulea a dus vacile în interiorul 
gardului. Aceasta discuție am avut-o și la Drăgugești, islazul este concesionat de 
un crescător de animale dar asta nu înseamnă că oamenii nu pot merge cu 
animalele la pășunat.  
Doamna consilier Stanciu Elena: la biserică la Răzești se dorește să se construiască 
o capelă din lemn. 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: din lemn, spuneau că aduc un 
container. 
Primarul: da, un container din lemn. Proiectul este la mine pe birou. Am avut o 
discuție și cu proiectantul și cu părintele, pentru parohia Răzești astăzi este 
suficient. Nu poate să facă mai mult și nici nu are forță și nici unde să o facă. O 
clădire cu beton ar însemna autorizație de construire și nu se poate elibera deoarece 
cimitirul este domeniul public al UAT-ului și nu are cum să construiască acolo. 
Ținând cont că Răzeștiul este o parohie foarte mica și din ce în ce mai puțini 
batrânei, cred că un container este soluția. Eu am dat exemplu capela de la Măgura 
pe care am recomandat-o și părintelui de la Helegiu. Poți să o iei și să o muți unde 
vrei. Dacă aș fi fost în locul lui aș fi cumpărat pământul de la Ungureanu, bucățica 
dintre dispensar. 
Doamna consilier Stanciu Elena: dar parohia nu are putere financiară.Sunt mai 
puțini de 100 de oameni. 
Primarul: are putere financiară cu sprijinul nostru. Nu cred că îi cerea mai mult de 
6-7000 de euro pe terenul respectiv.Anul acesta cumpăra terenul, nu vorbim de tot 
terenul lui Ungureanu, vorbim doar de bucatica de la dispensar. Aveau loc frumos 
unde să se dezvolte. De aceea s-a ales soluția aceasta împreună cu proiectantul, 
este vorba de un proiect care mi se pare subeevaluat, valoarea este undeva la 10000 
de euro fără TVA. Este pe schelet de lemn pe platformă betonată, cu vată minerală, 
are 6/4 .Dăm 300 de milioane anul acesta , poate mai strange părintele o sută, eu aș 
fi făcut-o la Ungureanu. Eu am discutat anul trecut cu domnul Ungureanu și ar fi 
fost de acord.Noi dăm 30000 de lei pentru acea capelă, nu avem cum mai mult. 
Stam pe loc cu proiectele mari deoarece s-au scumpit toate. Anul acesta dăm la 
parohia Brătila 30000 de lei pentru că sunt două biserici și la celălalte cate 20000. 
Domnul consilier Busuioc Daniel: în legătura cu fântâna de pe ulița Busuiocilor, ați 
zis ca îmi dați un răspuns. Să se facă pentru siguranță măcar un capac, este foarte 
înaltă. 



Primarul: eu nu sunt de acord cu înfundarea ei. Solicitarea era să se înfunde.  
Domnul consilier Busuioc Daniel: pentru siguranță, un capac. Vine un copil mic.  
Viceprimarul: cei care stau acolo nu puteau pune un capac.Au zis că o repară și o 
vor face. Este bine că se ține în funcțiune fântâna aceea.  
Domnul consilier Busuioc Daniel: să se facă un acoperiș ceva, un hidrant. Nu tot 
de la primărie îți trebuie autorizație?  
Doamna consilier Stanciu Elena: fiți un cetățean modern și faceți dumneavoastră 
un capac, sponsorizați-l.  
Domnul consilier Busuioc Daniel: este o idee foarte bună.  
Doamna consilier Stanciu Elena: domnule Busioc , nu vine primăria să-ți acopere 
fântâna. 
Domnul consilier Busuioc Daniel: acolo este un scandal între vecini. 
Primarul: din punct de vedere legal nu  putem interveni acolo deoarece este o 
fântână privată, dar asta nu înseamnă că nu putem găsi o soluție. Eu am fost acolo 
și acea fântână nu este dărâmată este doar nefolosită. Se ceartă de la ea.  
Domnul consilier Busuioc Daniel: pus acolo ca un punct PSI, găleată, lopată. 
Primarul: dăcă îl pun acolo a doua zi dispare. Am duse tomberoane săptămâna 
trecută pe vale și le-au dat foc.  
Domnul consilier Busuioc Daniel: puse niște camere pe fiecare sat.  
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: vreau să vă întreb , nu vi se pare 
că este un pic cam în neregulă modul cum vedeți dumneavoastră  dezvoltarea 
comunei și aici mă refer la faptul că modernizați străzi care nu au nici apă nici 
canalizare. Mă refer aici la faptul că la nivel national nu se finanțează nicio stradă 
care nu are apă și canalizare. Poate canalizare nu se face peste tot dar măcar apă, 
toate drumurile pe care dumneavoastră le betonați acum mai devreme sau mai 
tarziu , trebuie alimentare cu apă. La Brătila este un sat îmbătrânit , oamenii aduc 
apă de la sute de metri, în condițiile în care dumneavoastră betonați acele străzi dar 
acolo nu este nicio sursă de apă, acolo mai devreme sau mai târziu trebuie făcut 
ceva. Lucrările aste nu ne costă mai mult, așa ați făcut și la Deleni cu drumul pe 
care nu este canalizare. 
Primarul: nici un drum realizat nu va fi spart pentru utilități. La Deleni am făcut 
strada Bisericii, avem apă și canalizare, canalizare făcută pe mandatul meu , strada 
Movilei, canalizare și apă făcută. Drumul principal de la Bulăiasa la Aron are apă , 
canalizarea se poate face fără probleme, bani să avem , fara să intervenim la drum 
deoarece drumul este mai îngust , este un acostament mai larg care poate fi folosit 
pentru canalizare. În tot Oneștiul sunt lucrări care se pot face astăzi foarte ușor  cu 
o taiere de 30 de cm se poate băba canalizarea, să avem noi bani.Am turnat în 
Ciortea de Sus, să nu credeți ca va fi un primar vreo data care să poate duce apa în 
Ciortea de Sus. Este exclus, nu ai de unde și cum să o duci în vârful dealului.  



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: cum se vor descurca acei 
oameni? 
Primarul: din surse proprii, sunt și orase care nu au apă. 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: deci nu va fi apă? 
Primarul: eu nu văd și cred că nici dumneavoastră, nu ați făcut nimic pentru Brătila 
ca si utilitate. 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu , eu am făcut pentru tot satul. 
Primarul: e nevoie să discutăm aici acel proiect? 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu am făcut pentru toate satele. 
Primarul : eu zic că nu se va sparge nimic din ceea ce este făcut.La Drăgugești 
urmează să turnăm asfalt pe Ciungi , avem apă, nu avem canalizare. Ce este 
culmea pentru mine este că inclusive cei dela Anghel Saligny care au spus că 
prioritar este apă și canalizare azi nu mai sunt, cei mai mulți bani merg pe 
drum.Acolo ne dau bani, avem două variante să îl fac sau nu, eu am ales să îl fac. 
Eu nu cred ca se va putea duce apă în Ciortea de Sus de la o sursa publică, doar 
dacă sus se va identifica o sursa independentă dar vom fi în situația în care suntem 
astazi. Nu putem face lucrări fără autorizatie de constructive și fara să fim 
proprietary de teren și UAT Helegiu nu are în nicăieri terenuri pe care să avem 
surse de apă pe care să le folosim. Trebuie să cumpărăm și eu nu am identificat în 
nicăieri o zona care sa aibă apă. 
Domnul consilier Zarnescu Vasile: dacă faceți de aici de la Râpa Gâtului eu zic că 
urcă Ciortea.  
Primarul: eu  zic ca s-ar putea să nu ajungă nici în centru. 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: deci nu va fi apă în Ciortea? 
Primarul: nu cred ca va fi.  
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: jos pe la Ciortea, strada Costea, 
Păduretul , nu știu câte mașini sunt acolo. Cât costă lucrarea în Pădureț? 
Primarul: vreo7-8 mii de lei, până în zece mii. Este făcută de un domn cu un buldo 
mic, dare u cred că era nevoie de drumul Acela. Cum scoateți dumneavoastră 
mașina din capătul Pădurețului? 
Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: câte mașini sunt? 
Primarul: sunt destule, vreo 10 . Domnul administrator nu stă acolo, stă în celălalt 
capăt. Vin foarte multe mașini acolo la toți  vecinii dumneavoastră că au copii. Nu 
aveai cum sa dai cu spatele . 
Domnul consilier Zarnescu Vasile: este bun drumul acela.  
Primarul: pe acolo a fost mereu drum. Am găsit un domn foarte bun care a mutat 
gardul doi metri , nu stiu daca cineva ar mai accepta astăzi să mute gardul doi 
metri. 
Domnul consilier Zarnescu Vasile: în 92, 93 mergeam cu tractorul pe acolo.  
Domnul consilier Stoica Nelu: ramâne cu pământ? 



Primarul: am dat comandă de 2 indicatoare cu sens unic, partea aceea pe care am 
intervenit vom cumpăra 2-3 mașini de beton , ca la Drăgugești, vom pune 4 mașini 
de beton pentru a fixa balastul respective, dar nu astăzi deoarece stratul este foarte 
gros. Va fi betonat.  
Domnul consilier Stoica Nelu: dacă se intervine la Brătila sunt 2 găuri unde s-a 
intervenit la apă la Deleni. Nu este suprafață foarte mare dar una este chiar 
periculoasă.  
Primarul: alea două de la Deleni , una la canalizare, toate sunt măsurate nu poate să 
vină doar cu o cupă de asfalt, când va turna ape strada Ciungi . 
Domnul consilier Stoica Nelu: poate se mai face o sesizare către drumurile 
naționale, ați văzut ce s-a întâmplat chiar acum. 
Viceprimarul: sesizarea este făcută vineri. 
Primarul: eu am fost personal la cei de la drumurile naționale , ei spun că și-au 
făcut treaba. Drumul este pe un sector pe care se circula cu 50km/oră, e 
presemnalizat corespunzător din punct de vedere a indicatoarelor rutiere. Știm cu 
toții ca este o problemă cu partea carosabilă, sunt 4 puncte, dovada că recunosc că 
partea aceea este alunecoasă este faptul că au răzuit, altfel nu răzuiau. DN 11 de la 
brașov până la Bacău, sectorul pe Moldova arată așa cum arată, sectorul de Ardeal 
arată altfel. Peste tot , pe acel sector sunt presemnalizate, treceri de pietoni aderente 
care ies în evidență, curbele la fel, acolo se poate la noi nu. Am avut o discuție cu 
prefectul , au fost nenorociri mari în comună, Daria mi-a fost eleva, să nu treaca 
nimeni prin asta. 
Doamna consilier Bulăiasa Elena: nu se poate amplasa o camera? 
Primarul: noi nu putem face nimic, se vorbește de camera radar în toată țara. 
Domnul consilier Stoica Nelu: bănuiesc că niște soluții tehnice sunt. 
Primarul: sunt. Stiti ce este de neînțeles, toate accidentele de aici sunt cu oameni 
din comună, nu trebuie sa intri cu viteza de 100 km. Noi le-am sugerat diferite 
soluții. 
Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Măgdălina Ion declara 
inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 30 mai 2022 
,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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