
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 21.09.2022, 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.175 din 15.09.2022 . 

Se face prezenta consilierilor si se constata ca sunt prezenti 14 consilieri locali, 

lipsește domnul consilier Zărnescu Vasile.  

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 , 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 17.08.2022; 

2.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local 

Helegiu în Consiliul de administraţie al Scoalii Gimnaziala Helegiu pentru anul 

şcolar 2022-2023- Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

3. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local 

Helegiu in  Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in invatamant a Scolii  

gimnaziale Helegiu pentru anul scolar 2022-2023-Initiator –primar Enea Nicu 

Ciprian 

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 

comunei Helegiu pentru anul 2022 si modificarea listei de investitii-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 17.08.2022 

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 17.08.2022 . 

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 desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local Helegiu în Consiliul de administraţie al Scoalii 

Gimnaziala Helegiu pentru anul şcolar 2022-2023- Initiator –primar Enea Nicu 

Ciprian. 

Primarul prezinta proiectul de hotarare. 

Sunt propuși ca reprezentanți ai Consiliului Local Helegiu în Consiliul de 

administraţie al Scoalii Gimnaziala Helegiu domnul consilier Busuioc Daniel și 

domnul consilier Patrona Constantin. 

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 

38/21.09.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Helegiu în 

Consiliul de administraţie al Scoalii Gimnaziala Helegiu pentru anul şcolar 2022-

2023 ,aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  nicio abtinere  , nici un vot împotriva. 

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

reprezentant al Consiliului Local Helegiu in  Comisia de evaluare si asigurare a 

calitatii in invatamant a Scolii  gimnaziale Helegiu pentru anul scolar 2022-2023-

Initiator –primar Enea Nicu Ciprian. 

Primarul prezinta proiectul de hotarare. 

Sunt propuși ca reprezentanți ai Consiliului Local Helegiu în Comisia de evaluare 

si asigurare a calitatii in invatamant a Scolii  gimnaziale Helegiu pentru anul scolar 

2022-2023 domnul consilier Aștefănoia Ionuț și doamna consilier Geaboc Bădic  

Rodica Mihaela. 

Se supun la vot propunerile făcute , domnul consilier Aștefănoaia Ionuț primește 7 

voturi, doamna consilier Geaboc Bădic  Rodica Mihaela primește 6 voturi, astfel  



  este desemnat  ca și reprezentant al Consiliului Local Helegiu in  Comisia de 

evaluare si asigurare a calitatii in invatamant a Scolii  gimnaziale Helegiu domnul 

consilier Aștefănoaia Ionuț. 

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 

39/21.09.2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Helegiu 

in  Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in invatamant a Scolii  gimnaziale 

Helegiu pentru anul scolar 2022-2023 ,aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  nicio 

abtinere  , nici un vot împotriva. 

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

bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pentru anul 2022 si 

modificarea listei de investitii-Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

Primarul prezinta proiectul de hotarare. 

Primarul: se modifică lista de investiții deoarece avem proiectul de alimentare cu 

apă și canalizare în satele Brătila și Drăgugești și trebuie să avem bani pentru 

cofinanțare. Banii vor fi folosiți pentru SF,avize și consultanță. 

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: de ceva timp nu s-a mai aprobat 

executia bugetară, dacă puteți să ne spuneți din bugetul initial care a fost aprobat 

pe acest capitol, Alimentare cu apă și canalizare, ce s-a cheltuit? 

Primarul: nu s-a cheltuit nimic pe acest capitol pana acum întrucât este un proiect 

nou. 

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: eu am întrebat pe acest capitol , 

nu pe acest proiect. 

Primarul: s-a făcut extindera de alimentare cu apă în sumă de 70 de mii lei, o parte 

din bani au mers pe reparații , am avut foarte mari problem anul acesta, nu știu care 

este explicația, acum 2 luni am schimbat tot ce înseamna partea de pompe la 

Deleni, din cauza fluctuațiilor de current , am făcut în mod repetat adrese către 

Delgaz , care nu își fac deloc treaba la noi în comună, a fosars întregul sIstem, am 

cheltuit 30 de mii de lei pe pompe și pe automatizări, pica curentul foarte des, sunt 

fluctuații foarte mari ținând cont că stația de pompare este legată la ultimul stâlp și 

tensiunea scade foarte mult, ar trebui să meargă cu trei optzeci și din ultimele 

măsurători tensiunea este la doi șaptezeci., iar pompa intră în șoc. Duminică la ora 

2 s-a luat curentul la drăgugești și abia ieri noapte au ajuns pentru reparații după ce 

am făcut o mulțime de apeluri și am dat iarăși pompele peste cap, cu sistemul de 



apă am avut mereu problem și cred că vom avea în continuare deoarece nu există 

suficientă apă pentru o comună.  

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: am bugetat niște acțiuni la 

începutul anulu, în afară de teren care este distinct, în afară de acel proiect de apă și 

canalizare care a fost prins ca și proiect pe SF 

Primarul : terenul a fost achiziționat  

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: ori nu înțeleg eu, ori nu este 

foarte explicit  , eu înțeleg din proiectul de hotarare și referatul de specialitate că se 

face rectificare să se plătească acele lucrări despre care vorbeați și erau bugetate,  

drenurile , izvoarele. 

Primarul: nu , rectificarea o facem pentru a duce o parte din bani  pentru SF, 

consultanță și proiectare. O parte vor fi pe cheltuieli pentru că sigur vor mai fi 

problem legate de buna funcționare a sistemului de alimentare cu apă. 

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: da , se face referire la lucrarile 

pe care le-ați făcut, și am spus că acestea au fost bugetate de la început. 

Primarul: cele bugetate și de la care luăm banii sunt cele pe care le-am gândit la 

începutul anului și de care nu ne-am apucat întrucât suntem în diferite faze ale 

proiectării , studii de teren, studii hidro și aici mă refer la sistemul de pe Helegiu 

unde am reușit și am finalizat expertiza tehnică urmează să facem restul de 

executat și să finalizăm și acel proiect de pe helegiu care a fost început cu ani în 

urmă, partea de suplimentare sursă de apă pe Deleni , am achiziționat doar terenul 

urmează să facem și să finalizăm partea de proiectare care nu a putut fi făcută până 

nu eram proprietari pe teren, am semnat contractual la sfârșitul lunii august, au 

durat procedurile foarte mult.   

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: pentru efectuarea reparațiilor la 

alimentarea cu apă și pentru diverse lucrări impuse de împrejmuire, gard de 

protecție este necesară alucarea suplimentară a sumei de 120 de mii lei. Asta are 

legătură cu proiectul de care vorbeați? 

Primarul: nu, vorbim de proiectul vechi, acel proiect de alimentare cu apă de pe 

ordonanța 7 făcut de dumneavoastră înainte, unde a trebuit să facem din nou tot ce 

înseamnă împrejmuire deaorece am ajuns la ultima condiție , am obținut studiul 

hidrologic de la București pentru a autoriza sursa respectivă, deoarece acea sursă 

nu este autorizată.  Am împrejmuit helegiul sus și jos, mai avem captarea 

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: deci sunt alte lucrări nu sunt cele 

propuse la început. 

Primarul: nu,proiectul de canalizare sunt bani care merg , o parte din ei, către 

consultanță, și o parte din ei către firma de proiectare,au fost prinși la început. 

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: cum se rectifică dacă au fost 

prinși? 



Primarul: se suplimenteaza sumele respective deoarece au fost prinși puțini bani și 

se rectifică cu suma de 150 de mii lei pentru consultanță. 

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: și la lucrări? 

Primarul: la lucrări a fost prinsă o sumă de bani mai mica, au intervenit mai multe 

lucrari decât au fost prevăzute la începutul anului. 

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela:deci nu s-au cheltuit acei bani? 

De aceea v-am întrebat de execuție. 

Primarul:  nu, la începutul anului am avut o sumă de bani prevăzuți pentru diverse 

lucrări , am avut problem cu sistemul de pompe la apă și canalizare cu pompele pe 

niste sume destul de mari . 

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: deci practice se suplimentează și 

alte lucrări? 

Primarul: da, pe titlul 20 bunuri și servicii, pe alimentare cu apă cu 50 de mii lei. 

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: în referat scrie altceva. 

Primarul: eu am hotararea în fată, nu stiu ce aveți dumneavoastră. 

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: eu am referatul de specialitate, 

vă rog să coroborați informațiile din referat cu cele din hotarare, sunt niște 

neconcordanțe între referat și hotarare. 

Primarul: nu sunt necorcondanțe , aveți hotararea în față? 

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: da, am hotararea în față. 

Primarul: se modifica astfel: alimentare  cu apa Helegiu și Drăgugești se reduce cu 

50 de mii lei. Aici este  vorba de un proiect la care noi am renunțat initial și care a 

fost bugetat în lista de investiții initial cu 50 de mii. Întrucât investiția nu se poate 

face deoarece suntem abia în faza de expertiză tehnică aprobată  , pentru a continua 

lucrarile pe Helegiu, se iau 50 de mii lei și se duc tot la apă. Aici au fost pe 

investiții , vorbim de investiții nu de reparații și întretinere.Suplimentare sursă de 

apă în satul Deleni se reduce cu 50 de mii lei, la începutul anului am prins 50 de 

mii lei gândindu-ne că reușim să finalizam până în lunile iunie ,iulie achiziționarea 

terenului și faza de proiectare și să ne apucăm în toamna asta de lucrare, întrucât 

nu ne putem apuca de lucrare nici nu am finalizat proiectul luăm banii și îi ducem 

pe apă si canal proiectul nou, parte din ei, iar o parte vor merge către reparatii. 

Extindere sistem de canalizare satele Helegiu și Deleni se reduce cu 20 de mii lei, 

este vorba de un proiect  pe care l-am gândit la începutul anului și suntem în 

discuții cu o firmă de consultanță condusă de Dan Moșneagu, pe PNNRR dar nu 

suntem eligibili deoarece nu suntem într-o listă unde au fost prinse o parte din 

comunele din țară cu aglomerări mai mult de 2000 de locuitori, nu am fost prinși 

deoarece nu suntem în CRAP. Am luat o parte din bănuții de acolo dar oricum vom 

continua lucrarea de acolo , așteptăm să se deschidă măsura pe 18 octombrie si 

vom depune pentru aglomerari mai micin de 2000 de locuitori. Este vorba de la 

centru până în capăt la Deleni, iar la Helegiu de la blocul nr. 1 până în capăt la 



Bălăneasa.Nu ar fi lucrările foarte scumpe dearece canalizarea ar putea funcționa 

fără pompe. Moderni8zarea strada Costea se reduce cu 100 de mii lei, sunt banii 

care au fost prinși initial , Ciungiul îl vom moderniza la strada Costea am renunțat 

întrucât , nici nu aveam bani suficienți, nu îl putem continua întrucât în primavera 

începem de acolo lucrările de alimentare cu apă. Reabilitare și modernizare 

infrastructură afectată de calamități este vorba despre acel proiect mare depus pe 

CNI, am luat de acolo 40 de mii și asigurarea dotărilor pentru școli verzi  o masură 

prinsă pe PNRR dar nu s-a deschis sesiunea,de aceea nu aveau de ce să stea banii 

acolo pentru investiții , am păstrat doar banii pentru faza de consultanță și 

proiectare. Aceștia sunt banii pe care îi vom lua din buget și se vor regasi la 

asistentă socială 21 de mii lei acolo unde e nevoie să suplimentăm indemnizațiile 

asistenților sociali, astfel vom avea bani pe luna octombrie urmând să primim de la 

minister , alimentare cu apă – bunuri și servicii 120 de mii lei, alimentare cu apă 

cheltuieli de capital 50 de mii lei, pe drumuri ducem 70 de mii lei deoarece 

urmează iarna să mai achizitionăm parte din materialul antiderapant și vor mai fi 

cheltuieli în urma ploilor abundente de acum trei săptamani, am efectuat lucrarile 

din bugetul nostrum urmând să ne recuperăm banii.  

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: vă rog să îi spune-ți domnului 

contabil să verifice concordanța, se exprimă astfel încât să nu înțelegem.  

Primarul: am avut prevăzuți mai puțini bani pentru reparații pe perioada anului 

cheltuielile sunt mai mari , am avut anul acesta reparatii inclusiv pe drenurile de la 

Drăgugești ,iar la stația de pompare nu intra doar cele de la alimentarea cu apă 

intră și cele de la canalizare, avem patru stații de pompare care au fost schimbate 

toate. Legat de canalizare cred că sunt locuințe care s-au legat cu latrina la 

canalizare , care nu are apă curentă.  

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 

40/21.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 

Helegiu pentru anul 2022 si modificarea listei de investitii,aprobată cu 14 voturi 

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

5. Diverse 

Doaman consilier Coman Elena: aveți noutăți cu ceea ce ține de gaz?  

Primarul: nu, sper că spre sfârșitul lunii octombrie începutul lunii noiembrie vom 

scoate la licitație sistemul nostru, dar nu cred că vor fi interesați, nicio primărie 

care a scos la licitație sistemul întreg nu s-a prezentat nici o firmă autorizată iar 



astăzi dacă ne gândim la ce se întâmplă cu gazul , nu cred că în iarnă nu va fi gaz 

nici pentru cei branșați. 

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: pentru că au fost discuții , dacă 

domnul director ne poate spune dacă anul școlar a început în condiții optime, dacă 

sunt probleme grave și consiliul local ar putea veni cu o rectificare să vă ajute în 

sensul acesta. 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: momentan ne descurcăm, centralele 

deocamdată nu funcționează, clădirea la exterior nu arată grozav.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: se poate constata la fața locului?  

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: cum să nu se poată, poate merge oricine. 

Doamna consilier Stanciu Elena: domnul Busuioc spune ca nu este funcțională 

școala de la Drăgugești, că este mizerie și că nu merg robinetele. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: centrala este veche. 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: cazanul este nou , nu are 5 ani. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: putem merge să vedem dacă este funcțională? 

Primarul: dacă noi nu am pornit căldura .  

Domnul consilier Busuioc Daniel: când ne pregătim, este octombrie, dacă nu ne-

am pregătit în intervalul martie- august. 

Primarul. eu știu că suntem pregătiți, avem revizie, avem o firmă contractată să 

facă partea de ISO. 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: când dăm drumul la centrală avem și apă 

caldă, avem și un boiler electric, avem toaletă pentru prescolare în incinta unității , 

pentru ciclu primar și gimnazial este la 10 metri .Acele toalete au apă, posibilitatea 

să fi fost domnul busuioc și să fi găsit mizerie, eu zic că oamenii de serviciu își fac 

datoria , nu am reclamații din parte cadrelor didactice, a părinților, au hârtie 

igienică, săpun lichid. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: putem merge la fața locului? 

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: sigur că putem, stabiliți 

împreună. 

Primarul: din punctul meu de vedere Școala de la Drăgugești poate ar trebui să 

funcționeze mai bine deoarece avem apă zilnic, școala drăgugești nu are canalizare 

și atunci avem 2 fose care se vidanșează lunar, centrala funcționează într-o clădire 

veche care nu este modernizată dar asta nu înseamnă că acolo nu își face nimeni 

treaba, s-au că în școală nu avem căldură. Am postat câteva imagini cu școlile din 

comună și sunt școli frumoase. 

  

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: școala ar trebui să intre într-o renovare dar 

întrebarea este ce facem cu elevii? 

Primarul: domnul Busuioc ceea ce găsiți în neregulă la școala Drăgugești să fie 

într-un raport, într-un proces verbal care să ajungă în fața mea și a consilului local 



la următoarea ședință care ar putea fi mai devreme,ținând cont ca se vor deschide 

mai multe masuri la începutul lunii viitoare. Legat de școala de la Drăgugești e 

școala care sigur prin prima măsura pe care vom putea primi finanțare, clar această 

școală va fi reabilitata. Problema este ce vom face cu copii, vom găsi soluții să îi 

mutam la Helegiu, e școala care are nevoie de reabilitare deși este o școală care a 

fost reparată în 2001 odată cu școala de la Deleni, dar se pare că lucrările au fost 

mai de proastă calitate sau mai putin întreținute , de asta astăzi nu aratăașa cum mi-

am dorit eu. Repet, nu arată rău, sălile de clasă sunt săli curate , îngrijite la care s-

au făcut reparații la nivel mediu, avem săli în care s-a schimat lambriul s-au 

parchetul. Arată rău pupitrele, mesele, dar școala de la Drăgugești nu arată rău, 

arată ca o școală din mediul rural. Am vrea cu toții să avem o școală ca la Ciugud 

dar avem 6000 de locuitori iar ei au 1500 și sunt langa Alba Iulia cu o mulțime de 

firme cu sediul acolo și au bani foarte mulți. Vă rog să mergeți la școala împreună 

cu domnul director cei care doriți, încheiați un proces verbal astăzi iar dacă 

considerați că fochistul de la drăgugești nu își face treaba . 

Domnul consilier Busuioc Daniel: starea în care este școala are pierderi foarte mari 

la căldură.Sunt 160 de copii în acea școală. 

Primarul: eu va spun că școala de la Helegiua avut cele mai bune rezutate la 

evaluarea națională și vorbim de niste subiecte care sunt aceleași în toată țara.Am 

adus copii care au mers la cămine și astăzi au ales să vină la Helegiu deoarece aici 

se face carte, eu când spun Helegiu nu ma refer doar la cea din satul Helegiu ci mă 

refer la toate cele trei școli. Nu cred ca cineva își mai permite să nu își facă treabă 

deoarece bugetul școlilor este în funcție de numărul de copii.Numărul copiilor 

scade din ce în ce mai mault, așa am închis școala de la Brătila, așa vom ajunge să 

închidem și școala de la Drăgugești. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: legat de iluminatul public, la Drăgugești merge 

și pe timp de zi. Nu se găsește domnul acela care răspunde de iluminat? 

Doamna consilier Stanciu Elena: domnul acela vorbește foarte urât, vorbește 

vulgar cu cetățenii. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: nu mai sunt oameni care să coordoneze o 

comună pentru iluminatul public. Să extindem iluminatul nu se poate , dar ziua 

merg. 

Primarul: duminică au fost becurile aprinse pe Brătila toată ziua deoarece sâmbătă 

spre duminică a fost acea furtună, au făcut scurt, duminică nu a putut interveni. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: să-l înlocuim cu altul care își face datoria. 

Primarul: nu avem probleme că trebuiesc schimbate lămpi, sau dacă vom pune 

lămpi noi, problema este sistemul general, tot ce înseamna fir de curent electric 

către stâlp sunt acele sisteme vechi de 40 de ani, EON-ul nu a făcut nici o 

modernizare în comuna Helegiu legat de transformatoare și de cabluri de curent 

electric. Sunt neizolate , la fiecare adiere de vânt la fiecare ploicică se ating, fac 



scurt și sar siguranțele. Toți copacii nostri sunt crescuti prin firele de curent, nu 

este o vina a UAT-ului sau a lui Sorin Chiper, el doar verifică dacă acea siguranță a 

dat afară și să o ridice, nu poate interveni pe partea de transport care este a Delgaz-

ului iar ei nu intervin , au o singură echipă de intervenții pe tot ce înseamnă Orbeni 

până la Sănduleni.După furtună a picat curentul peste tot, am sunat o zi întreagă, 

vorbești doar cu roboții, au stat oamenii fără curent de duminică până miercuri. 

Nici măcar nu mai ai cu cine vorbi, nu mai este director domnul Budeanu, noul 

director nu răspunde la telefon, problema legată de iluminatul public nu este doar 

cea a firmei care ne face mentenață ci este vorba și de sistemul principal care este 

defectuos. Mă gândeam că domnul Busuioc zice să facem economie cum fac toate 

primăriile din zona noastră, să oprim noaptea. 

Viceprimarul: în legătură cu incidentul de la Brătila, imediat cum mi s-a comunicat 

că sunt probleme cu iluminat am discutat cu domnul Chiper, pe reteaua electrică , 

în urma incidentului de la Tg Ocna nu se poate interveni fără avizul de interventie, 

fiind duminică nu puteau să ia aprobare de la Delgaz Grid să intervină. Luni 

dimineața au luat avizul.Nu pot interveni fără aprobare sa repare avariile.  

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: la dispensarele umane a fost 

făcută recepția? 

Primarul: doar la cel de la Brătila, cel de la Helegiu nu. 

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: la Brătila ce rol are groapa aceea 

acoperită cu un carton? 

Primarul: groapa aceea din partea dreaptă este locul unde avem fosa septică. Inițial, 

pentru că terenul dispensarului este doar 80 cm în proprietate, proiectantul a dat 

inițial fosa în spatele dispensarului, acolo ar fi avut o pantă normală. Pentru că nu 

puteam pune fosa pe terenul lui Ungureanu  am mutat fosa în față și a trebuit să 

coboare mai mult decât era inițial. S-a completat cu un pământ necompactat , de la 

ploi s-a lasat pământul. 

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: să știți că este destul de mare și 

trebuie găsită o soluție. 

Primarul: vom duce două cupe de pământ, nu e o chestie gravă. 

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: câte persoane sunt la 

recesământ? 

Primarul : 5600. 

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: stimați consilieri nu veți mai fi 

15 probabil. 

Secretarul comunei doamna jurist mariana spiridon: ba da, peste 5 mii rămân tot 15 

consilieri. 

Primarul: săptămâna trecută am avut o discuție cu familia Ungureanu care a venit 

la Brătila pentru a discuta achizitia acelui teren pentru parohie de lângă biserica, un 

teren de 520 de mp, nu am căzut de acord, sum a fost mare, poate dacă părintele 



insista mai mult.Eu cred că era singura variantă pentru ca acolo să se construiască 

casa mortuară.Au cerut 40 de euro pe mp, o sumă foarte mare, un 10-15 euro eu aș 

fi fost dispus să îi dau, îi virasem bani părintelui. Singura variantă ar fi construirea 

unei capele gen cea de la Măgura pentru care nu îți trebuie autorizație de 

construire, deoarece Răzești este o parohie mică. Dac ne dădeau terenul cu vreo 

10-15 mii de euro, domnul profesor ni l-ar fi dat dar doamna doctor s-a opus. Eu 

cred că au fost câteva telefoane din Brătila care au stricat ploile, doamna a spus ca 

a primit telefoane și că ar lua 70-80 de mii de euro. 

Viceprimarul: au mai fost și alți factori care au influențat creșterea prețurilor, unul 

ar fi, zice doamna, că o parte din teren a fost luat abuziv , și o încercare de a 

extinde cimitirul fără a fi întrebată. 

Primarul: și că oamenii din Pădureț dețin terenul, 10 hectare pe care nu l-au scos, le 

respect dreptul de propietate, să îi dea în judecată pe cei care auluat terenul abuziv, 

,să ne de în judecată dacă am construit dispensarul abuziv pe un teren ce nu este al 

nostru, din câte știu eu nu , chiar ocupăm mai puțin teren decât avem prin ordinul 

prefectului. Au cerut 20 de mii de euro, foarte mult, răzeșul nu își permite 

financiar, cred că cel mai bine o casă modulară din bușteni, pentru 10 morti anual 

este suficient. Probabil iar plăcea ca la Helegiu dar acolo este un pic mai multă 

implicare din partea cetățenilor, am rămas surprins că la helegiu mai trebuie făcută 

fatada și este terminată.  

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: nu are voie să monteze în fața 

bisericii. 

Primarul: în spate , în lateral. Părintele venise cu ideea să o facem în curtea școlii 

dar eu nu accept această idee. Acea școală este conservantă și poate vom face o 

școală de ajutor social. Eu cred că pe viitor vor fi scoli private sau de scoala după 

școală, eu cred că sunt familii care își vor da copii, e păcat să o lăsăm. Este exclus 

acolo școală, nu văd în anii următori un număr de copii care să deschidă școala 

acolo. 

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: ar putea fi luată în calcul o 

capelă cu intrarea pe uliță . 

Primarul: nu am rezolva nimic deoarece legea spune că mortul nu mai are voie pe 

drum și este în curtea școlii. 

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: capela de la Sfântul Nicolae e 

langă parc. 

Primarul: dar e în curtea bisericii. 

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: cu intrare separată, împrejmuire. 

Domnul consilier Stoica Nelu: poate mai trebuie insistat la familia Ungureanu. 

Primarul: eu cred ca la familia Ungureanu nu se va vinde foarte repede. 

Doamna consilier Stanciu Elena: adică s-au închis negocierile? 



Primarul: din punctul meu de vedere, da. Nici părintele nu a fost foarte interesat, 

cred că terenul era ok.  

Doamna consilier Bădic Geaboc Rodica Mihaela: în spatele cimitirului, tot de la 

ei?  

Primarul: cimitirul de la Brătila este foarte aglomerat, ca să te duci în spate ar 

trebui să faci o alee, să calci pe morminte și nu vor accepta, cred că tot în curte 

trebuie găsită o variantă.Vorbim doar de casă mortuară nu si de casa praznicală. 

Domnul consilier Stoica Nelu: ori nu sunt interesați , ori sunt rupti de realitate , nu 

se raportează la prețul din zonă. Ei au vrut să mai vândă odată acum 20 de ani  și 

au cerut 2 miliarde.  

Primarul : din discuția cu domnul profesor , a înțeles cum stau lucrurile, casa de pe 

acel teren este șubreda, eu am fost încrezator după discuția de la telefon de aceea 

am și trimis banii în contul parohiei. 

Domnul consilier Oprea Sorin: drumul de la Ciortea , cel din mijloc, daca l-am 

face cu buldozerul , un șanț. 

Primarul: da.  

Nemaifiind alte interventii, domnul presedinte de sedinta Oprea Sorin declara 

inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 21 septembrie 

2022 ,drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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