
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 28.06.2022, 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.128 din 22.06.2022 . 

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

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 4 puncte: 

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

din 30.05.2022; 

2.Proiect de hotarare  privind Regulamentul de stabilire şi sancţionare a unor 

contravenţii sãvârşite pe raza administrativ teritorialã a comunei Helegiu-  Initiator 

–primar Enea Nicu Ciprian 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea virarii excedentului sursei ’’E- venituri 

proprii’’ la veniturile bugetului local-Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

4. 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 30.05.2022. 

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 30.05.2022 . 



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 Regulamentul de 

stabilire şi sancţionare a unor contravenţii sãvârşite pe raza administrativ teritorialã 

a comunei Helegiu-  Initiator –primar Enea Nicu Ciprian. 

Viceprimarul prezintă proiectul de hotarare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: la acest proiect de hotarare mă 

abțin de la deliberare și adoptare. 

Domnul consilier Stoica Nelu: sancțiuni sunt dar poate ar trebui să mergem mai 

mult pe prevenție. 

Viceprimarul: avertismetul înseamnă prevenție, cred că suntem mai toleranți decât 

ar trebui. 

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 trei abțineri:  doamna consilier Geaboc Bădic 

Rodica Mihaela , domnul consilier Stoica Nelu, domnul consilier Zărnescu Vasile 

astfel s-a adoptat Hotararea nr 27/28.06.2022 privind Regulamentul de stabilire şi 

sancţionare a unor contravenţii sãvârşite pe raza administrativ teritorialã a comunei 

Helegiu ,aprobată cu 12 voturi „pentru” ,  3 abtineri  , nici un vot împotriva. 

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

excedentului sursei ’’E- venituri proprii’’ la veniturile bugetului local-Initiator –

primar Enea Nicu Ciprian. 

Domnul șef contabil Blăniță Valentin 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 

28/28.06.2022 privind aprobarea virarii excedentului sursei ’’E- venituri proprii’’ 

la veniturile bugetului local,aprobată cu 15 voturi „pentru” ,  nicio abtinere  , nici 

un vot împotriva. 

DIVERSE 

Doamna consilier Stanciu Elena: este o problema cu drumul din Ciortea de Sus , de 

la ciușmea. Mai mulți oameni au spart baia de ulei , s-a adunat balast acolo , va rog 

să trimiteți un buldo.Sunt oameni acolo care au mașini , nu se mai poate circula, eu 

am fost personal acolo. V-am solicitat de mai multe ori o mașină de ballast pe 

strada Costea , de la ciușmea la deal , Gelu este socru , a durat 2 luni să puneți un 

bec. De la ciușmea la deal, omul are nuntă și nu se poate urca cu mașina. Ați zis că 

veți duce dar cred că ați uitat sau ați omis, s-au ați fost dezinteresat. 



Viceprimarul: dezinteresat, nu. Pentru mine orice starda este la fel de importantă, 

pe Costea chiar am dus.  

Doamna consilier Stanciu Elena: pe Costea sunt două drumuri, de la ciușmea în 

stânga.  

Viceprimarul: da. 

Doamna cosilier Coman Elena: nu se poate pune un coș mare pe strada 

Bărcăceanu, în capăt. Este râpa aceea și sunt foarte multe gunoaie, m-amluat de 

fiecare vecin care aruncă gunoiul și vin cu ideea să puneți un coș mare în capătul 

uliței, se poate? 

Viceprimarul : acolo nu sunt foarte mulți și acolo are acces mașina de gunoi se face 

colectarea de la poartă, mi se pare anormal să pun un coș mare. 

Doamna cosilier Coman Elena: sunt unii care nu au contract, se face foarte multă 

mizerie. 

Viceprimarul: luăm în calcul . 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: să facă contract. 

Viceprimarul: dacă intră mașina acolo și se face colectare de la poartă nu se 

impune .Să îi identificam pe cei care arunca, dacă ei cred ca se cuvine să arunce 

acolo să acționăm ca atare, este contravenție. 

Domnul consilier Oprea Sorin: vin unii cu saci de gunoaie când fac reparții și nu îi 

ia mașina de gunoi.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: aceste materiale de construcții trebuiesc folosite 

unde sunt găuri în drumurile agricole. Create spatii speciale pentru cărămidă, 

moloz, carton.Sunt atâtea găuri pe dealuri, ca umplutura.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ar trebui un bec la Drăgugești , 

la Buduroi, în capătul satului, o femeie care este singură, este văduvă, îi este frică, 

să identificăm locul.  

Viceprimarul: când cineva ne anunță că este necesar un bec nu putem interveni 

imediat dar prima dată când mai sunt și alte intervenții ținem cont de asta, servicul 

nu se poate face zi de zi, prima data când vin le predăm lista. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: oamenii aceștia care sunt angajați pe Drăgugești 

nu își fac datoria . A durat la Ghiță Ursu un an jumătate , acum este bec. La David 

trebuie un bec neapărat, la Gherasim pe ulița Ciungi. Nu își fac datoria, mănâncă 

banii din buget degeaba.  

Viceprimarul: să verificăm punctual. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: ar trebui să meargă să verifice noaptea nu 

ziua.Iluminatul public pe Drăgugești merge și ziua, păcat că sunt banii noștri. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: femeia mi-a zis la Înălțare.  

Viceprimarul: vom încerca să o identificăm. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: la Anghel Maria. Pe o straduță mică ați dus o 

mașină de balast dar este tot în pârâu, trebuie găsită o altă soluție. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: am o informare către domnii 

consilieri dar aș vrea să ajungă mesajul și la domnul primar. Sunt indignată de 

modul cum a fost procesată declarația mea de avere , în condițiile în care am 

trimis-o pe data de 14 , în termen, iar persoana responsabilă să se ocupe de acest 

lucru pe 15 a intrat în concediu. Nu contest dreptul fiecăruia de aș lua concediu , au 

putut interveni chestii iminente, nu asta este problema. Nu știu dacă poți să îți ei o 

zi de concediu când ai un termen limită, dacă de exemplu aveai o licitație  nu știu 

dacă poți să pleci în concediu, ar fi trebuit să delegi atribuțiile către altcineva. 

Declarația mea s-a procesat pe 16, a fost respinsă pe 16 dimineața fără să mi se 

spună de ce, am încarcat-o din nou pe 16, la prânz o primesc din nou respinsă  că 

trebuiau niște venituri trecute în altă parte, pentru ca apoi de joi până luni să nu se 

mai ocupe nimeni de ea. Nu știu dacă într-un program de 8 ore un funcționar nu are 

timp să deschidă un email, nu știu dacă este normal să se procedeze așa, eu am 

făcut o informare și la nivelul Prefecturii , dacă primesc o amendă să nu fiu 

culpabilă deoarece am trimis-o în termen. Nu cred că este locul și rolul să avem 

atitudini de genul ăsta. Dumneavoasrtră consilierii, cel puțin doi dintre 

dumneavoastră, veți face evaluarea, sigur va fi și domnul primar, dar cred că nu 

este ok. Toată lumea știe că am avut și un grup de whatsapp și când cineva a 

îndrăznit să pună niște întrebări cu privire la niște neconcordanțe , și astăzi erau 

niște neconcordanțe în datele furnizate, se întâmplă sunt niște chestii scuzabile. Nu 

asta este problema, dar ca să se supere funcționarul respectiv, secretarul general al 

comunei și să desființeze grupul , sau când fac eu grupul , nu vreaau să fac parte 

din grupul vostru, nu mi se pare ok. Vă rog domnule viceprimar să-i transmiteți 

domnului primar că  eu am lăsat o flotă de 10 abonamente , 10 cartele la primărie, 

cred că sunt 3 telefoane folosite dar cartelele erau. Din aceste cartele cred că este 

absolut necesar ca și secretarul să aibă un telefon de serviciu, să nu ne mai simțim 

noi  vinovați că o sunăm pe telefonul personal și să nu mai deranjăm pe doamna 

secretar pe telefon personal.Este înalt funcționar public, este secretarul general al 

comunei Helegiu și cred că este foarte important să poată fi apelat, pe cât posibil, 

în timpul programului de lucru, nu o deranjăm inutil.  

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: haideți să vă răspund, am fost 

plecată în concediu medical .Declarațiile se trimit , sunteți înregistrată în termen 

deoarece se trimit în 10 zile de la declarare. Și prima dată când a fost respinsă 

declarația au fost menționate , ați primit de ce a fost respinsa. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: în emailul de  dimineață nu 

spuneți nimic, doamna secretar. 

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: nu v-am trimis email doamna 

Bădic. Eu nu am posibilitatea pe acea platformă să vă trimit email, eu doar spun de 

ce a fost respinsă. Eu am completat toate datele. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: mie nu mi s-a spus de ce a fost 

respinsă. 



Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: sunteți înregtistrată în termen, 

declarațiile au fost trimise în termen, se trimit în 10 zile de la depunere, nu sunteți 

în întârziere iar telefonul meu putea oricând fi apelat.Nu sunt obligată să fac parte 

din niciun grup pe whatsapp. 

Doamna consilier Coman Elena: eu nu vă pot suna deoarece m-ați blocat, motivul 

este cel spus de doamna Bădic.  

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: da, când ați avut probleme cu 

mine m-ați sunat pe telefonul personal.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: tocmai de asta, să nu vă mai 

sunăm pe telefonul personal. 

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: puteți să mă sunați, nicio 

problemă. O să vorbesc cu domnul primar să-mi dea telefon de serviciu.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: mulțumim frumos! Stați liniștită 

, nu vă deranjăm inutil. 

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: nu este nici o problemă, nici 

un deranj. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu trebuie să ne simțim vinovați, 

am întrebat-o pe doamna Guramba, nu am îndrăznit să vă sun când am făcut un 

nou grup de whatsapp, vorbiți cu doamna secretar, vrea să facă parte din grupul de 

pe whatsapp? Doamna secretar nu dorește să facă parte din grup. 

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: nu mi-a comunicat nimeni. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: am înțeles.vreau să vă rog ceva, 

dispozițiile emise de domnul primar nu le-am văzut pe sit-e, măcar pe anul acesta. 

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: sunt postate cele cu caracter 

normativ, cele prin care se anunță ședința de consiliu.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu toate dispozițiile sunt 

publice? 

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon:nu, nu toate dispozițiile sunt 

publice. Putem doar să vi le trecem nominal.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: pe primăria Bacău sunt toate.  

Spuneți că nu pot fi trecute decât cele cu caracter normativ. 

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: o să le trecem. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: am o rugăminte la domnul 

director de la școala coordonatoare, doresc să donez 20 de costumepentru școlari 

pană la clasa a IV-a. Eu nu pot identifica acei copii care au nevoie, costumul este 

nou, este cu lungime ajustabilă, pantalon, vestuță și sacou.  Identificați acele 

persoane, vorbiți cu domnii învățători, aș vrea să se întâmple în iulie sau august , 

părinții să știe să nu mai cumpere pentru școală, costume doar pentru băieți. 

Mărimile sunt de la 28 la 38, de la grupa zero până la clasa a IV-a. Eu pot să merg 

în fiecare sat dar să îi cheme la școală.  



Domnul consilier Zărnescu Vasile: domnul viceprimar , asfaltul la Brătila, lăsați 

ulițe, lăsați orice. La Ciortea ați turnat beton, vă rog să faceți asfaltul, la Ticăluță , 

la podeț iar s-a înfundat, faceți ceva de calitate. Apa la Brătila, nu este apă în 

Brătila.  

Viceprimarul: suntem în procedură. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: trece mandatul și tot în procedura . 

Viceprimarul: dacă ar fi după cum vrem noi . 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: domnul viceprimar aveți putere și domnul 

primar are putere, faceți ceva cu apa la Brătila și cu asfaltul. 

Viceprimarul: exact asta facem, dacă nu vă aduc aici 50-60 de oameni. 

Domnul consilier Melinte Marian: pe strada Bisericii îi lipsește becul la mijlocși nu 

se mai poate circula pe ea de la apa care a fost, îi trebuie un pic de balast.  

Viceprimarul: da . 

Domnul consilier Busuioc Daniel: ce se întâmplă cu apa de la noi, pe care o 

consumăm, este potabilă, vine foarte murdară.  

Domnul consilier Melinte Marian: apa nu este potabilă la noi în comună.  

Viceprimarul: este menajeră, dar au fost și vor mai fi probleme când sunt ploi. Si 

ieri am avut o avarie, când sunt lucrări e posibil să mai fie probleme.  

Domnul consilier Stoica Nelu: la Deleni zice lumea că nu este apă, care este 

problema? 

Viceprimarul: și ieri și astăzi am înlocuit pompele. 

Doamna consilier Stanciu Elena: aș avea de făcut o precizare ținând cont că am 

fost consilierul care a făcut parte din comisia care a acordat calificativul doamnei 

secretar, eu nu am întâmpinat niciun fel de problema , inclusiv astăzi am comunicat 

cu dumneaei pe whatsapp pe telefonul personal. Cred că a fost doar o neînțelegere 

cu ceilalți colegi, când am acordat calificativul l-am acordat pe drept și de fiecare 

dată am comunicat foarte bine.  

Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Măgdălina Ion declara 

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

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

 

Presedinte de sedinta                                     Secretar general comuna Helegiu , 

     Măgdălina Ion                                                       Spiridon Mariana 

  

 

 

         Intocmit, 

 Cons.jr. Guramba Carmen 

 

 



 

 

 

 

  

 

 
 


