
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 17.08.2022, 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.151 din 10.08.2022 . 

Se face prezenta consilierilor si se constata ca sunt prezenti 11 consilieri locali, 

lipsește doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela , doamna consilier Coman 

Elena, domnul consilier Oprea Sorin 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 , domnul consilier Oprea Sorin nu este prezent, la 

propunerea domnilor consilieri pentru ședința de astăzi președinte de ședință va fi 

doamna consilier Bulăiasa Elena. 

 Presedintele de sedinta , doamna consilier Bulăiasa Elena da citire ordinii de zi .  

Proiectul ordinii de zi cuprinde 6 puncte: 

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

din 25.07.2022; 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic 

General al Comunei Helegiu și a Regulamentului Local de Urbanism aferent 

 Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2022 la 

patrimoniul„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 

Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

4.Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2022 la 

patrimoniul„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău”-Initiator –primar 

Enea Nicu Ciprian 

5. Proiect de hotarare privind participarea COMUNEI HELEGIU  la Programul 

privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public pentru 

investitia  ,,MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PRIN 

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT 

PUBLIC IN COMUNA HELEGIU, DIN JUDEȚUL BACAU”-Initiator –primar Enea 

Nicu Ciprian 

6 . Diverse. 



Proiectul ordinii de zi se aprobă  cu 11 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 25.07.2022. 

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 25.07.2022 . 

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 

prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al Comunei Helegiu și a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent-Initiator –primar Enea Nicu Ciprian. 

Primarul prezinta proiectul de hotarare. 

Primarul: documentatia ester timisă spre avizare dar durează foarte mult mai ales la 

Agenția de Mediu, în jur de 6 luni. 

Domnul consilier Stoica Nelu: când preconizați că va fi gata. 

Primarul: în primavara. 

Domnul consilier Stoica Nelu: să se mărească intravilanul. 

Primarul: da, de asta a durat și foarte mult deoarece a trebuit să identificăm toate 

zonele care se preteaza, am mărit intravilanul în Cafa, pe strada Bisericii, pe strada 

Movilă. Se va construi, l-am extins foarte mult, tot ce înseamnă drum de acces. Am 

observant că în toate satele vatra este compactă,drumul Șesului  se preteaza pentru 

a construe ,  și în spate la SMA, toate astea înseamnă utlități în plus,cheltuieli în 

plus.Am ținut cont, este o lucrare costisitoare. 

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 

34/17.08.2022 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic 



General al Comunei Helegiu și a Regulamentului Local de Urbanism aferent 

,aprobată cu 11 voturi „pentru” ,  nicio abtinere  , nici un vot împotriva. 

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

cotizaţiei pentru anul 2022 la patrimonial „Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”-Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

Primarul prezinta 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 

35/17.08.2022 privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2022 la Patrimoniul 

 „ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”  ,aprobată 

cu 11 voturi „pentru” ,  nicio abtinere  , nici un vot împotriva. 

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

cotizaţiei pentru anul 2022 la patrimoniul„Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău”-Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

Primarul prezinta 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 

36/17.08.2022 privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2022 la patrimoniul 

„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău”  ,aprobată cu 11 voturi „pentru” 

,  nicio abtinere  , nici un vot împotriva. 

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

COMUNEI HELEGIU  la Programul privind creşterea eficienţei energetice a 

infrastructurii de iluminat public pentru investitia  ,,MODERNIZAREA 

SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PRIN CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA 

HELEGIU, DIN JUDEȚUL BACAU”-Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

Primarul prezinta proiectul de hotarare. 

Primarul: este vorba de proiectul prin care vrem să înlocuim 400 de lămpi cu 

telegestiune și cu led, proiect care se depune pe Agenția de Mediu. 

Doamna consilier Stanciu Elena:vom primi finanțare? 

Primarul: da. Noi nu stam atât de rau pe iluminat , avem câteva lămpi înlocuite, le-

am schimbat dealungul anului, cele pe care le avem sunt de 4-5 ani, durata ei de 

viată se va depăși, cele pe care le luăm astăzi sunt inteligente , sunt lămpi  cu 

telegestiune pe care putem să le dirijăm de la un panou din primărie, să scadă 



puterea  , să le stingi pe zone. Noi depunem foarte multe proiecte pe fonduri 

europene dar la agenții merg lucrurile foarte greu, termenele sunt prelungite pentru 

depunerea avizelor, dosarele noastre stau mult, lipsa oamenilor își spune 

cuvântul.Toate comunele depun proiecte, sunt firme de consultanță care te 

sprijină.. 

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 

37/17.08.2022 privind participarea COMUNEI HELEGIU  la Programul privind 

creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public pentru investitia  

,,MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PRIN CREȘTEREA 

EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN 

COMUNA HELEGIU, DIN JUDEȚUL BACAU” ,aprobată cu 11 voturi „pentru” ,  

nicio abtinere  , nici un vot împotriva. 

6 . Diverse 

Primarul: vreau să repet invitația pentru duminică la ora 14 la ziua comunei, se va 

finalize în jurul orei 10 , la ora 14 vor fi premiați mirii de aur, cei care au 50 de ani 

de căsnicie cu participarea preoților din comună. Programul va fi ca de fiecare data 

cu artiști de muzică populară și ușoară, Alexandra Ungureanu. Sperăm să nu plouă 

foarte tare să fie o vreme frumoasa. 

Doamna consilier Stanciu Elena: nu funcționează iluminatul public în Ciortea de 

Sus. 

Primarul:ieri au fost acolo. 

Doamna consilier Stanciu Elena: cred că este o problema deoarece se aprind , se 

sting. 

Primarul: acum 2 săptămâni în Ciortea de Sus s-a schimbat transformatorul, poate 

e o problema. Ieri au fost băieții de la Day Electric și au fost în fiecare zonă. 

Doamna consilier Stanciu Elena: de la magazine la deal tot drumul e plin de pietre. 

Putem face ceva? E venit pietrișul și aproape că nu se poate circula. 

Primarul: voi trimite2-3 oameni care au ore de făcut. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: ar trebui betonat, când plouă iar vine.Urgent ar 

trebui o oglindă la intersecția de la Mocani. 

Primarul: se circulă foarte tare în comună.Când turnăm în Ciungi, să se liniștească 

vremea un pic vom turna și gropile din asfalt. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: înainte de a turna gropile , la paula trebuie 

făcută o denivelare. 

Primarul: nu pot să fac o investiție deoarece sper ca în ianuarie –februarie să dau 

drumul la lucrări, drumul tot va fi spart, se va munci 2 ani.Și la Drăgugești la fel, 



degeaba face o cocoașă, voi face una la Helegiu.La Brătila era neapărat nevoie de 

apă, drumul acela era un drum care oricum trebuia reparat , vom interveni pe el, va 

fi o țeavă care va trece de la Mocani în jos, se va strica drumul dar prin proiect 

drumul se va aduce la forma initială.  

Domnul consilier Melinte Marian: parcarea de aici de la cămin ? 

Primarul: până nu se liniștește vremea nu se poate lucra. Și ieri au fost aici dar nu 

pot compacta până nu este uscat.Compactarea naturală este cea mai eficientă avand 

în vedere că este destul de îngust, nu au cum să facă cu vibratorul. 

Domnul consilier Melinte Marian: am vorbit cu Fănuț are o fântână cu o pompă la 

2 ore s-ar putea băga apa în rețea. Să îi plătim . 

Primnarul: nu știu dacă este legal, ar trebui să întrebăm un jurist. 

Viceprimarul: nu se poate deoarece nu trece printr-o stație de filtrare. 

Domnul consilier Melinte Marian: apa noastra trece printr-o stație de filtrare, avem 

apă potabilă?  

Primarul: apa noastră este trecută printr-o stație de tratare , există și la Drăgugești 

și la Helegiu.Nu luați analize la apă? 

Domnul consilier Melinte Marian: eu nu folosesc apa de la rețea, am fântâni. 

Primarul: la Helegiu este apă, vreau să scoatem tot ce înseamnă branșamente la 

stradă , la helegiu rezervorul este făcut, conducta este trecută prin tot satul, mai 

putin partea de după pod și vomtrece pe conducta nouă cu branșamente externe la 

fiecare consummator și nu vor mai fi problem deoarece la helegiu este apă, 

problema este că se consumă haotic, conducta trece prin curtea omului și nu se 

consumă doar casnic.  

Domnul consilier Stoica Nelu: ar trebui identificate pe viitor și alte surse . 

Primarul: pânza freatică la Helegiu a coborât cu 1 metru.La Brătila, unde aveau 

câteva surse de apă oamenii s-au grupat și au săpat câte un metru la izvor și astăzi 

la Mocani curge apa și la Răzeși la fel. Au coborât oamenii, pe cheltuiala lor, fără 

intervenția primăriei, și acum este apă. La Helegiu este apă, dacă mai facem încă 

un foraj în apropiere de celălalt existent, ar fi apă să dăm și la altcineva dacă s-ar 

consuma doar pentru uz casnic.  

Domnul consilier Stoica Nelu: în fata la primarie se mai pot face 4-5 locuri de 

parcare. 

Primarul: dar așa este proiectul, materialele sunt achiziționate, o parte din rigole 

sunt aici, am maid at comandă de o parte pentru că vrem să punem și în față la 

Floris. 

Domnul consilier Stoica Nelu: băieții care vin cu gunoiul selectiv. 

Primarul: nu știu ce să vă spun , se ocupă serviciul de salubritate. 

Domnul consilier Stoica Nelu: vin doar cu doi saci, dar nu ai cum să selectezi 

sticla, cartonul, cutiile. 

Viceprimarul: ar trebui încurajați,mai ales că iau gunoiul gratis.  



Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Bulăiasa Elena declara 

inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 17 august 2022 

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

 

Presedinte de sedinta                                     Secretar general comuna Helegiu , 

     Bulăiasa Elena                                                      Spiridon Mariana 

  

 

 

         Intocmit, 

 Cons.jr. Guramba Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


