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JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 25.07.2022, 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.139 din 18.07.2022 . 

Se face prezenta consilierilor si se constata ca sunt prezenti 13 consilieri locali, 

lipsește doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela și doamna consilier 

Macovei Mihaela.  

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 7 puncte: 

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

din 28.06.2022; 

2.Proiect de pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/31.03.20222 

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

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Helegiu-Initiator –primar 

Enea Nicu Ciprian 

3. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domneiul public al comunei 

Helegiu a doua bunuri imobile : strada Ciungi si strada Costea -Initiator –primar 

Enea Nicu Ciprian 

4. Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de acces  pe proprietatea publica 

si privata a comunei Helegiu  in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau 

mutarii retelelor publice de comunicatii electronice sau elementeleor de 

infrastructura necesare sustinerii acestora cu SC ORANGE ROMANIA -Initiator –

primar Enea Nicu Ciprian 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea 

infrastructurii publice ( a drumurilor comunale sau alte categorii de drumuri aflate 

in proprietatea sau administrarea comunei)  de catre echipamente, utilaje, care 

transporta material lemnos- Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

6.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentriu lunile 

august, septembrie si octombrie 2022-Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

7. Diverse 



Proiectul ordinii de zi se aprobă  cu 13 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 28.06.2022. 

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 28.06.2022 . 

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 pentru revocarea Hotărârii 

Consiliului Local nr.12/31.03.20222 privind actualizarea   HCL nr. 9/2019 prin 

care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Helegiu-Initiator –primar Enea Nicu Ciprian. 

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon prezinta proiectul de hotarare. 

Primarul: este vorba de cele două investiții strada Ciungi și strada Costea pe care le 

avem în vedere anul acesta. Am urgentat într-un fel lucrul acesta pentru a obține 

avizele, altfel ne apuca toamna. Pentru Ciungi am dat ordinal de începere a 

lucrărilor, iar la strada Costea unde am obținut autorizație de construire cred că ne 

vom opri cu lucrările deoarece suntem eligibili pe un proiect pe apă la Brătila și 

este păcat să turnăm asfalt în septembrie și în ianuarie să îl spargem. Vom începe 

lucrările din zona aceea, banii avem , proiectul există, am obținut și autorizația de 

construire. 

Domnul consilier Stoica Nelu:la  Drăgugești pe strada Ciungi nu este eligibil cu 

canalul? 

Primarul: este eligibil cu canalul dar sunt zone în care nu ne suprapunem cu 

drumul și strada Ciungi jumătate va fi betonată , nu asfaltată ,ne asumăm lucrul 

acesta pentru a nu ne aglomera la anul , o vom betona și o vom aduce la starea 

initial. La Brătila este vorba și de apă și de canal. 

Domnul consilier Stoica Nelu: strada Ciungi se betonează nu se asfaltează? 

Primarul : o porțiune de la Trei Fântâni până la deal , la pantaler , unde panta este 

foarte adâncă, peste pod și la Chionea va fi asfaltat.Am dat ordinal de începere a 



lucrării, am încredințat lucrarea, e mai dificil să oprim, achiziția este făcută, știm 

firma care va face lucrarea, bani sunt, este păcat să mă opresc. Vom taia atunci 

câteva sute de metri, se va adduce la forma ințială. 

Primar: constructorul este obligat să aducă la forma initial. 

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 

29/25.07.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/31.03.20222 

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

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Helegiu ,aprobată cu 13 voturi 

„pentru” ,  nicio abtinere  , nici un vot împotriva. 

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

apartenentei la domneiul public al comunei Helegiu a doua bunuri imobile : strada 

Ciungi si strada Costea -Initiator –primar Enea Nicu Ciprian. 

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon prezinta proiectul de hotarare. 

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: acest proiect este o atestare la 

domeniul public, nu o inventariere. 

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 

30/25.07.2022 privind atestarea apartenentei la domneiul public al comunei 

Helegiu a doua bunuri imobile : strada Ciungi si strada Costea,aprobată cu 13 

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

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

dreptului de acces  pe proprietatea publica si privata a comunei Helegiu  in vederea 

instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor publice de comunicatii 

electronice sau elementeleor de infrastructura necesare sustinerii acestora cu SC 

ORANGE ROMANIA -Initiator –primar Enea Nicu Ciprian. 

Primarul prezintă proiectul de hotarare. 

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: sunt 55 de stâlpi care urmeaza 

a fi proiectati pe domeniul public, aici taxa este 0, este un ordin care 

reglementeaza, 11 stalpi care urmează a fi amplasați pe un teren închiriat în 2007, 

aici urmeaza a fi plătită o taxa, 27 de stâlpi amplasați pe terenul privat al primăriei 

și 18 stâlpi care sunt proprietatea primariei. 



Primarul: pe stâlpii proprietatea noastră taxa este 5 lei, pentru cei de pe teren 3 lei, 

un tarif lunar, sunt foarte putini bani.Este o lege care reglementează acest lucru și 

care le dă voie. 

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 

31/25.07.2022 privind acordarea dreptului de acces  pe proprietatea publica si 

privata a comunei Helegiu  in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii 

retelelor publice de comunicatii electronice sau elementeleor de infrastructura 

necesare sustinerii acestora cu SC ORANGE ROMANIA, aprobată cu 13 voturi 

„pentru” ,  nicio abtinere  , nici un vot împotriva. 

 

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

instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice ( a drumurilor comunale 

sau alte categorii de drumuri aflate in proprietatea sau administrarea comunei)  de 

catre echipamente, utilaje, care transporta material lemnos- Initiator –primar Enea 

Nicu Ciprian. 

Primarul prezintă proiectul de hotarare. 

Primarul:prin hotararea  din 2013 am restricționat accesul pe drumurile comunale a 

mașinilor care depășesc 30 de tone. Noi nu avem infrastructură, cântar și nici nu 

putem să facem circulație, am gasit o soluție prin care să ieșim câștigători pentru că 

nu putem interzice exploatarea , în special la Brătila acolo unde Ocolul Sivic are 

parchet an de an și sunt cantități mari de lemn, am găsit o soluție să le impunem o 

taxa, 5 lei mc de lemn, vom transmite către ocol să ne aducă la cunoștință 

cantitatea de material lemnos vândută, să ne plătească câteva mii de lei din care noi 

să reparam drumurile pe care ni le strică când trec mașinile cu tonaj greu. Hoărârea 

din 2013 este valabilă și dacă se depășește, dar noi nu putem estima decât așa din 

ochi, că este o cantitate mai mare decât cea din documente, îmi este greu să cred ca 

se mai poate astăzi deaorece transportul de lemne este foarte drastic, putem solicita 

intervenția poliției rutiere sau a celor  de la ISCTR care au cântar.Cred că taxa 

aceea nu este o problemă și o putem încasa ținând cont ca sunt bani care vin la 

bugetul local. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: nu trebuiesc lăsați să circule ziua când sunt 35-

40 de grade. 

Domnul consilier Stoica Nelu: nu putem intervene cu un interval orar? 

Primarul: am ajuns la situația asta deoarece la Berzunți primaria prin poliția locală 

a oprit la un moment dat transportul și a blocat drumul și a ajuns în instant și i s-a 

făcut dosar penal.   



Domnul consilier Zărnescu Vasile: dacă ei nu înțeleg să vină seara noi le blocăm 

drumul.  

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: este o hotarare din 2013 care 

reglementează acest lucru.  

Primarul: drumul communal este drum public. 

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: este o hotarare de 

restricționare între ora 11 și 20 , cine să stea să păzească? 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: noi toți, împreună cu primăria. 

Primarul: poliția locală nu are voie să facă circulație, doar politia rutieră și ISCTR-

ul care are dreptul să cântărească. Noi putem solicita poliției rutiere să stea acolo 

un echipaj 2-3 zile , dar nu cred că vor putea trimite un echipaj acolo. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: ieșim noi 50 de oameni să blocăm drumul cu un 

tractor. 

Primarul: ți le asumi . 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: noi , consiliul local hotaram că de la ora . 

Doamna Consilier Stanciu Elena: este hotarare de consiliu local . 

Domnul consilier Busuioc Daniel: să se facă o sesizare către poliție când se 

exploatează, ei au datoria. 

Primarul. ați spus foarte bine, vom face adresă către Ocolul Silvic și vom pune în 

spate cele două hotărâri de consiliu loca, cea prin care am votat taxa și hotărârea 

veche prin care se restricționează accesul, dacă ați fi citit-o ați fi văzut că scrie 30  

de tone și intervalul orar , mai mult de atat nu putem face. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: încărcătură sau în total? 

Primarul: masa totală cu încărcătură. Este hotararea noastră care este legea 

consiliului local, nu o poate pune în aplicare decat ISCTR-ul, nu poate să meargă 

nici primarul nici consiliul local, nu mi-o asum și vă spun si dumneavoastră să nu 

vo asumați deoarece este dosar penal. 

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 

32/25.07.2022 privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea 

infrastructurii publice ( a drumurilor comunale sau alte categorii de drumuri aflate 

in proprietatea sau administrarea comunei)  de catre echipamente, utilaje, care 

transporta material lemnos, aprobată cu 13 voturi „pentru” ,  nicio abtinere  , nici 

un vot împotriva. 

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

presedintelui de sedinta pentriu lunile august, septembrie si octombrie 2022-

Initiator –primar Enea Nicu Ciprian. 



Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon prezinta proiectul de hotarare. 

Doamna consilier Coman Elena îl propune pe domnul consilier Oprea Sorin. 

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 

33/25.07.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentriu lunile august, 

septembrie si octombrie 2022 , aprobată cu 13 voturi „pentru” ,  nicio abtinere  , 

nici un vot împotriva. 

DIVERSE 

Primarul: după cum știți, deoarece am făcut public pe facebok, suntem eligibili pe 

un proiect foarte mare, cel mai mare pe care l-a avut comuna noastră,  alimentare 

cu apă și canalizare în satele Drăgugești și Brătila. Este vorba de un proiect de 6 

milioane de euro, 30 de milioane noi, vreo trei sute de miliarde vechi. Nu mă 

așteptam să obțin acest proiect, v-am spus că încerc dar nu credeam că voi reusi. 

Ne-a ajutat Dumnezeu, mai ales ținând cont de situația climatică de acum, vedeți 

cât de mult înseamnă să ai apă și câtă nevoie de apă este. Îmi doresc să ne apucăm 

cât mai repede de lucru, e vorba de un proiect finanțat nu care trebuie să obțină 

finanțare, banii sunt în contul Ministerului Dezvoltării, nu urmează decât noi și 

toate primăriile să mișcăm cât mai repede motoarele, să căpătăm avizele, să 

organizăm o licitație și să vină o firmă care să execute aceste lucrări. 

Norocul nostru este că nu sunt așa multe proiecte pe apă și canal în județ, atunci 

sunt convins că vom găsi o firmă serioasă, nu se poate altfel nu pot participa decât 

firme cu experiență în domeniu, firme puternice cu foarte mulți bani.Cred că prin 

noiembrie , decembrie vom scoate la licitație, dureaza 2-3 luni să obținem avize 

chiar dacă astăzi legea prevede un termen de 30 de zile. Trebuie să ridică TOPO 

toata Brătila și Drăgugeștiul ca să putem face proiectarea tehnică, sper ca la 

începutul anului viitro să dăm ordinal de începere a lucrărilor și apoi în 2 ani de 

zile să avem apă. Să dea Dumnezeu să avem un an mai bun , să se ridice pânza 

freatică , am rămas fără apă și în fântânile propii, mai ales că în zona noastră nu 

avem apă supterană. Suntem mulțumiți că la Drăgugești încă mai curge apă, ținând 

cont că cei mai mulți au acele instalații cu rezerva, 60-70% din populație are apă. 

La Drăgugești , în mare parte din sat , ajunge apa , doar în zonele mai înalte nu 

ajunge, nu pot să gândesc un program la apă deoarece avem o singură conduct de 

alimentare cu apă. Vreau să dau citire unei cereri din partea doamneiGeaboc, a 

trecut vineri și a lăsat o solicitare, poate găsim o soluție, nu știu dacă o putem duce 

la capăt dar putem încerca și găsi o soluție  pentru asta. Doamna aici reprezintă 

doar satul Brătila.  

Primarul dă citire solicitării doamnei consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela.  



Primarul. m-am gândit dacă noi avem vreo posibilitate să curățăm ceva la fântinile 

respective. Din punctul meu de vedere nu este la îndemana noastră pentru că 

fântânile din Brătila sunt private, nu este nici o fântână publică, chiar dacă este 

construită pe domeniul public, cele mai multe sunt private și nu putem intervene. 

Nu ar fi asta o problemă, chiar dacă am găsi solutie , întrebarea mea este , dacă 

acum , pe secetă, încercăm să adâncim fântânile nu facem mai rău? Clar pânza 

freatică este foarte scazută, dacă ne apucăm de săpat sau de curățat să nupierdem 

izvoarele, să nu facem mai rău. Singurul loc public este ciușmeaua de la Ciortea , 

care are un izvor de suprafață, acolo dacă umblăm pierden izvorul respectiv. 

Construcția unor alte fântâni nu știu dacă am reui, dacă am identific niște zone und 

ear fi apă putem să încercăm, o fântână publică de unde să își ia apă doar pentru 

consum. Săptămâna trecută administratorul public și cu vecinii lui din Pădureț au 

închiriat un utilaj și au încercat să sape în mai multe puncte să aducă apă în zona 

respective. Au săpat trei zile și nu au găsit, s-au mutat unde a fost izvorul, au mai 

săpat un pic și apre că s-a mai găsit ceva apă. Nu știu cum  să fac dar discuția 

doamnei bădic ar fi fost în situația în care nu aș fi avut un proiect pe care îl vom 

pune în practică. Eu sunt convins că acest proiect va fi pus în practică, cu sigurantă 

acest proiect va fi dus la capăt și finalizat. Să dea Dumnezeu să găsim apă , soluția 

pe care i-am recomandat-o proiectantului ca apa să vină din albia majoră a 

Tazlăului, din zona Râpa Gâtului, cred că este singurul loc de unde putem lua apă 

suficientă să ajungă sus în Pădureț și de acolo în tot satul. Brătila are apă, nu are 

acum că este secetă , dar zone , la Fântânele, și acea sursă ar mai putea fi 

suplimentată. Nu aș vrea să duc la capăt un proiect doar de dragul de al face, de a 

lua apă de la Helegiu cum a fost gândit proiectul initial , nu cred că este soluția cea 

mai la îndemână. Soluția pentru a găsi apă pentru fiecare sat este singura, cred că 

doar la nivelul tazlăului, mai ales după experiența dla drăgugești unde pe Pârâul 

glodului unde a secat acel dren parallel are apă, se adună din subteran, am adunat 

400 de mc săptămâna trectută. Nu este o apă suficientă pentru noi, se consumă 

foarte multă apă, a crescut consumul, toti avem mașină de spălat automata, facem 

dușuri, așa cum este normal în 2022. La Helegiu nu am crezut niciodată că vom 

rămâne fără apă, eu am rămas fără apă în fântână.  

Domnul consilier Oprea Sorin: în zona aceea la Râpa Gâtului este apă, se scoate 

apă de acolo și se cară în sat cu cubul.  

Primarul: este singura variant , de acolo de jos dusă cu pompa pe izlazul nostrum. 

Putem să facem astfel încât să nu avem problemele pe care le avem la Drăgugești 

unde nu suntem proprietari pe teren , unde nu putem să ne autorizăm. Nu vreau ca 

cel care vine după mine să aibă același probleme pe care le am eu astăzi să plătesc 

amenzi pentru că nu sunt autorizat.Mă uitam în diferite postări pe facebok că 

actuala conducere sau administrație a blocat proiectul de alimentare cu apă pe 

Brătila.Nu au fost discuții niciodata de blocare a proiectului , acesta a fost un 



proiect balama să prindă punctaj în 2007, cu soluții total ireale din punctul meu de 

vedere, nu puteai să duci apă de la Helegiu la Brătila, cum  nici apa din Fântânele 

să o iau de pe terenul privat al unui om și să o dau contracost sau să iau apă de la 

Helegiu pentru Brătila, să trec prin comuna Bârsănești, pe raza unei commune 

unde eu nu am voie să investesc și să duc apă în Brătila, nu mi se pare normal. Așa 

cum s-a greșit din punctual meu de vedere și să se ducă apă din Drăgugești la 

Deleni, și azi să avem un conflict. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: cu apa din Șes? 

Primarul: cu apa din șes sâmbătă semnăm contractul cu achiziția terenului, nu știu 

cât de multă apă va fi acolo, este un proiect care va aduce o cantitate de apă, curge 

mai puțin decât anul trecut , poate mai găsim ceva. Cu ce am făcut anul trecut la 

drăgugești am dublat cantitatea de apă. Ne straduim să găsim solutii, îmi doresc 

enorm și eu să am un proiect care la sfârșitul mandatului să fie finalizat.  

Domnul consilier Oprea Sorin: la Brătila oamenii își curate fântânile, toți își mai 

adâncesc fântânile.  

Viceprimarul: mai avem o problemă și că omul irigă, dacă ar fi apă doar pentru 

consumul menajer și potabil , ar ajunge apă.  

Primarul: sunt la primarie din 2004 , niciodată nu am vazut izvoarele așa, la 

ciusmea curgea foarte mult. 

Doamna consilier Stanciu Elena: niciodată nu s-a adâncit acolo , domnule primar. 

Primarul: nu putem deoarece acolo este domeniul privat, cheltuiala aceea nu o pot 

deconta.Am discutat și cu domnul , Drug, am înțeles că izvorul este pe terenul 

bunicilor, discutam că dacă adâncim izvorul trecem de plasa de apă și s-ar putea să 

pierdem izvorul .Unde au săpat acum au dat de apă dar a curs 5 minute a fost o 

punga de apă , au continuat să sape 2 zile și nu au mai gasit apă. Și pretențiile sunt 

astăzi foarte mari, sunt și zone în care este foarte multă apă. Nu mai este apă nici la 

Tazlău, foarte multe fântâni sunt secate, este o problemă națională. Și la Bicaz este 

la jumătate apa.Eu o să încercam să identificăm 2-3 fântâni și să găsim o soluție să 

le curățăm. 

Doamna consilier Coman Elena: mai ales unde sunt bătrâni. 

Primarul: să știți că brătilenii sunt gospodari și se ajută. Nu cred că situația va 

continua foarte mult, va mai da o ploaie săptămâna viitoareși ploaia asta a prins 

bine, a plouat 20 de litri/mp. 

Domnul consilier Melinte Marian: pe strada Bisericii ar trebui un bec. 

Viceprimarul: am trimis pe cineva.la Brătila s-a pus doamna Stanciu? 

Doamna consilier Stanciu Elena: bec da, dar balast nu. 

Domnul consilier Aștefănoaia Ionuț: nu se face o receptie după fiecare intervenție? 

Primarul: firma cu care avem un contract de mentenață  , Day Electric. Îi anunțăm 

câte becuri avem de montat, dar vom renunța la becurile dintre lămpi iar ei știu, va 

fi un bec da unul nu, becul clasic dintre lămpi dacă se arde nu va mai fi schimbat, 



asta cred că a fost situația. Pe strada Bisericii , dacă îți iei angajamentul că 

săptamana aceasta esti  acolo , îți trimit un utilaj dar trebuie să desfaci scara.  

Domnul consilier Melinte Marian: e bun drumul acolo unde este puntea mea, 

trebuie de la nea Ionică. 

Primarul: îl vom face și acolo dar să terminăm celalte drumuri. 

Domnul consilier Oprea Sorin: un bec la nea Vasile Tănase. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: cu asfaltul la Brătila. 

Primarul: de luni turnăm asfalt la Drăgugești , este mult să contractăm doar pentru 

cele 5-6 plombe, mă costă mai mult manopera si transportul. Când turnăm asfalt la 

Drăgugești săptămâna viitoare luăm într-o camionetă și vom plomba acele găuri. 

Oricum o să spargem tot drumul la Brătila pentru canalizare și apă, bine că nu s-a 

investit în stratul de asfalt și poate vom reusi cu ocazia asta . 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: până când începe , măcar gaura aceea . 

Primarul: o vom face dar cred că acolo este o problemă, se infiltrează apă ori este o 

conductă, se lasă pentru că este apă acolo.  

Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Măgdălina Ion declara 

inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 25 iulie 2022 

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