
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 22.11.2022, 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.234 din 16.11.2022 . 

Se face prezenta consilierilor si se constata ca sunt prezenti 12 consilieri locali, 

lipsește domnul consilier Busuioc Daniel, domnul consilier Patrona Constantin, 

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 doamna consilier Săvoiu 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 31.10.2022; 

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 acordul pentru scoaterea din circuitul agricol a 

suprafetelor de teren ce fac obiectul PUZ Centrala Electrica Eoliana Onesti de 

85MW si racord la statia electrica Borzesti-Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

4. Proiect de hotarare Privind aprobarea accesului  pe drumurilor  comunale si 

drumurilor  de exploatare  agricola din comuna Helegiu a autovehicolelor  necesare 

implementarii  si functionarii Centralei electrice eoliane Onesti de 85 MW-Initiator 

–primar Enea Nicu Ciprian  

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

comunei Helegiu pentru anul 2022 -Initiator –primar Enea Nicu Ciprian  

6. Diverse 

Proiectul ordinii de zi se aprobă  cu 12 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 31.10.2022. 

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 31.10.2022. 

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 general, doamna jurist Mariana Spiridon prezintă proiectul de hotarare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: consilierul superior de la 

urbanism a mai învățat să lucreze pe calculator? Da, era o întrebare retorică. 

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 

47/22.11.2022 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul 

de specialitate al primarului, structurilor/ serviciilor publice din subordinea 

Consiliului local Helegiu , aprobată cu 12 voturi „pentru” ,  nicio abtinere  , nici un 

vot împotriva. 

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

scoaterea din circuitul agricol a suprafetelor de teren ce fac obiectul PUZ Centrala 

Electrica Eoliana Onesti de 85MW si racord la statia electrica Borzesti-Initiator –

primar Enea Nicu Ciprian. 

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

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu este nevoie de acordul 

ministerului? 

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon:probil în acordul pe care l-au 

primit de la consiliul județean au primit si ce au de obținut.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ei obțin? 

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: absolut, ei obțin totul. Și în 

proiectul următor accesul pe drumuri, deocamdată nu am impus nici un fel de 



restrictive, în documentația care o vom da ulterior se va stabili dacă drumurile 

trebuiesc lărgite să se lărgească, dacă se impune să obțină acordul proprietarilor, 

dacă vor trebui tăiate fire în momentul în care se face transportul să îndeplinească 

toate condițiile. Acum  se dă un accord de principiu, același lucru l-au făcut și 

celălalte unități administrative. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da, în condițiile legii, scrie asta 

în proiectul de hotărâre. 

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 

48/22.11.2022 privind acordul pentru scoaterea din circuitul agricol a suprafetelor 

de teren ce fac obiectul PUZ Centrala Electrica Eoliana Onesti de 85MW si racord 

la statia electrica Borzesti, aprobată cu 12 voturi „pentru” ,  nicio abtinere  , nici un 

vot împotriva. 

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

accesului  pe drumurilor  comunale si drumurilor  de exploatare  agricola din 

comuna Helegiu a autovehicolelor  necesare implementarii  si functionarii 

Centralei electrice eoliane Onesti de 85 MW Initiator –primar Enea Nicu Ciprian. 

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

Doamna consilier Coman Elena: câte eoliene sunt? 

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: avem concesiune pentru 6, nu 

știm câte vor fi funcționale, am înțeles că una  din ele nu a primit acordul prin 

studiul geo, terenul este ori prea alunecos ori prea dur, și am înțeles că una este 

prea aproape de case și ar afecta zona locuibilă.Sunt concesiuni și de la persoane 

fizice. La 6 deocamdată, ne plătesc concesiune. Dacă nu poate fi îndeplinit obiectul 

contractuluise va rezilia. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: spune-ți că nu era necesar 

condițiile în care le permitem accesul? 

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: îi vom da noi ulterior o 

documentație, un acord în care le vom solicita toate condițiile pe care trebuie să le 

îndeplinească.  

Viceprimarul: cu siguranță vor trebui să investească ceva în drumurile, cel puțin în 

cele agricole, nu pot intra cu utilaje grele pe drum de pământ. Totul va cădea în 

sarcina lor, de acest lucru va beneficia comunitatea, cei care au terenuri în zonă, 

eventual să le întreținem. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu am văzut ca e prevazut în 

documentație o precizare de genul acesta. 



Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: în anexa la PUZ se vede că 

drumurile nu au mai mult de 3 metri și se pare că utilajele vor fi de capacitate 

mare, atunci normal că va trebui sa se intervină pentru lățirea drumurilor. 

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 

49/22.11.2022 privind  aprobarea accesului  pe drumurilor  comunale si drumurilor  

de exploatare  agricola din comuna Helegiu a autovehicolelor  necesare 

implementarii  si functionarii Centralei electrice eoliane Onesti de 85 MW. 

 , aprobată cu 12 voturi „pentru” ,  nicio abtinere  , nici un vot împotriva. 
 

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

bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Helegiu pentru anul 2022 -Initiator –

primar Enea Nicu Ciprian  

Domnul contabil șef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarâre. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: mai sunt investiții descoperite în 

momentul de față , adică neacoperite de finanțare ? 

Domnul contabil șef Blăniță Valentin: nu. 

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 

50/22.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 

Helegiu pentru anul 2022  , aprobată cu 12 voturi „pentru” ,  nicio abtinere  , nici 

un vot împotriva. 

 

DIVERSE 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: au venit sau urmează să vină 

ajutoarele de la Uniunea Europeană  în alimente . Știu că aceste alimente destinate 

unor anumite categorii de persoane care sunt distinct prevăzute în lege, dar era și o 

expresie acolo ” și la latitudinea primarului” , sau ceva de genul acesta. Din 

experiența mea nu toată lumea care beneficiază le-a ridicat și au mai rămas. 

Rugămintea mea este, în baza unei anchete sociale, să încercăm să ajutăm și acei 

oameni care nu se regăsesc în nici o categorie socială definită de lege și care nu 

primesc nimic pentru că sunt familii care au ajutor social, care au alocație 

complementară și care iau foarte multe pachete și pe care nu-i mai interesează, 

detergentul nu e bun, orezul e tare. Cunosc cazuri și cred că fiecare dintre 



dumneavoastră cunoaște cazuri de familie care nu realizează niciun venit și pentru 

că nu realizează nu sunt în nicio statistică, nu au nici șomaj, nici alocație. Doamna 

secretar vă întreb dacă există o prevedere legală și dacă în baza unei anchete 

sociale. 

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: așa s-a făcut de fiecare dată . 

Nu au rămas foarte multe, am înțeles, dar cele care au rămas au fost distribuite pe 

bază de anchetă socială către persoane cu venituri mici, au fost super verificate 

aceste ajutoare și pe bază de anchetă socilaă s-au acordat celor care se încadrează. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: sunt persoane care nu se regăsec 

în nici o statistică. 

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: da, în general cei care nu au 

nici un venit, care sunt cei mai dezavantajați.   

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: chiar este o problema. 

Viceprimarul: eu am fost ieri și am lut listele de la CJ, cei care vor beneficia nu 

sunt numiți de noi ,nici la latitudinea primarului ,sunt liste venite de la județ iar în 

situația în cares-au constat că au mai rămas, dacă este un excedent micuț, nu de 

ordinul sutelor, tot timpul așa s-a procedat. Cei de la asistența socială au avut în 

vede pe cei care sunt în listă și în evidență cu venituri precare . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: care au venituri clar se regăsesc, 

eu spun cei care nu au venituri de loc și fiecare dintre noi poate să facă propuneri, 

în general . 

Viceprimarul: auzisem ieri pe aici că în cutie trebuie să mai fie și 5 milioane. În 

mass media se discutase că în cutie sunt produse în valoare de 5 milioane și deja 

ajunsese zvonul că doamna Cica, doamna Mariana au luat banii.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: cutia nu este sigilată? 

Viceprimarul: e sigilată. În acea cutite sunt doar alimente. 

Domnul consilier Melinte Marian: pe strada Bisericii ,la Helegiu, niște băieți mai 

tineri au făcut un drum de sus în jos, nu se pot urca cu lemne la deal, este un șanț 

pe mijloc, trebuie îndreptat drumul. Au mașini, si-au plăti impozitele, nu s-a pus 

nimic niciodată. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: au mai plombat la Brătila? 

Doamna consilier Săvoiu Elena: la ultimele 2-3 ședințe s-a discutat despre 

plombarea gropilor la Brătila , nici acum nu s-a întâmplat nimic. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: s-au decupat, acum e groapa mai 

mare.  

Domnul consilier Andrei Daniel: s-au plombat. 

Doamna consilier Săvoiu Elena: doar dacă s-au plombat ieri, nu am fost la Brătila. 

Viceprimarul: așa cum am spus, ce ar însemna pentru primar, pentru viceprimar, și 

dacă o facem mai târziu tot atât plătim. Ne-am fi bucurat să vină din prima zi , dar 

știm cum stau lucrurile cu firmele de execuție.Avem un hidrant de 2 săptămâni mă 



rog de ei, a asistat la convorbirea telefonică și unul din consilierii de aici, au venit 

au schimbat o garnitură și a ținut o săptămână. Nu ai cu cine să îți faci treaba , te 

rogi frumos de el. Asa și cu plombatul, nu este rea voință, am alocat niște bani. Am 

discutat cu domnul primar să căutăm o altă firma, am găsit ceva la Moinești, îi 

chemăm pe aia. Când e vorba de bucățele constructorul se ferește, consumul e 

mare și câștigul este mic.Nu este rea intenție sau că nu vrem să facem lucrările. 

Doamna consilier Săvoiu Elena: cetățenii spun că o vară întreagă nu s-a putut . 

Viceprimarul: este de apreciat că dumneavoastră ridicați problema dar nu este 

vorba de nepăsare din partea noastră. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu doar asta era problema, 

problema este că și până la plombare trebuia găsită o soluție să nu mai fie groapă. 

Viceprimarul: am turnat beton aclo în primăvară, nu știu ce se întâmplă acolo. 

Podețul acela acolo necesită o intervenție mai serioasă, degeaba pui o plombă 

acolo. O să o facem. 

Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Săvoiu Elena declara 

inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 22 noiembrie 

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

 

Presedinte de sedinta                                     Secretar general comuna Helegiu , 

     Săvoiu Elena                                                     Spiridon Mariana 

  

 

 

         Intocmit, 

 Cons.jr. Guramba Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


