
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

UAT COMUNA HELEGIU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

PROCES VERBAL 

Incheiat azi 31.10.2022, 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.205 din 25.10.2022 . 

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

lipsește domnul consilier Măgdălina Ion.  

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 întarzie, se propune doamna 

consilier Săvoiu Elena pentru a conduce lucrarile sedintei din 31.10.2022 , se 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 21.09.2022; 

2.Aprobare a procesului- verbal al sedintei extraordinare  de indata a Consiliului 

Local Helegiu din 13.10 .2022; 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z.si R.L.U. aferent  pentru constructie 

’’Centrala Electrica Eoliana Onesti se 85MW si racord la statia electrica 

Borzesti’’- Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

4. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta- Initiator –primar 

Enea Nicu Ciprian 

5.  Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al 

Comunei Helegiu la 30.09.2022-Initiator –primar Enea Nicu Ciprian  

6  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 

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

7. 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 21.09.2022. 

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 21.09.2022 . 

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 Aprobare a procesului- verbal al sedintei 

extraordinare  de indata a Consiliului Local Helegiu din 13.10 .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 13.10.2022 . 

Se supune spre aprobare procesul verbal ale sedintei anterioare, procesul verbal a 

fost aprobat  în unanimitate. 

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

P.U.Z.si R.L.U. aferent  pentru constructie ’’Centrala Electrica Eoliana Onesti se 

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

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

Primarul: această procedură este necesară pentru obținerea autorizatiei de 

construire deoarece este în extravilan , nu în intravilan, cu sprijinul societății care 

este interesată se întocmește un Plan Urbanistic Zonal, cheltuiala va fi făcută de SC 

Borzesti Wind SRL , și tranzitarea comunei noastre pentru stațția de la Borzești. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dacă au fost discuții cu 

propietarii vecini?  

Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: la punctul doi se aproba și 

raportul de informare a publicului , această procedură s-a desfășurat în două etape , 

s-a început în luna mai cu amplasarea de panouri informative, pancarde rezistente 

la intemperii, s-a informat publicul prin afișaje pe site, au fost trimise scisori de 

informare către proprietari dar majoritatea sunt decedați. 

Primarul: mare parte din propietarii care se învecinează cu terenul este tot UAT-ul, 

acele terenuri se află în interiorul pășunilor,  singura problemă făcea referire la 

podurile și la drumurile de acces și nu le aprobăm acum deoarece sunt zone destul 

de înguste unde nu știm cum vor încăpea acele utilaje cu gabarit mărit. Am văzut 

acele eoliene si să stiți că sunt destul de mari.  



Secretarul general, doamna jurist Mariana Spiridon: piciorul are o lungime de 150 

m iar paleta are o lungime de 75 de metri. 

Primarul: accesul se face doar prin Brătila , nu există un alt drum. Problema este 

legată de cablurile de curent electric, de internet de televiziune, să ajungem în 

situația de a ne deplasa și o să găsim o soluție, vor fi echipe de intervenție. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: întrebam asta deoarece există 

destul de multe precedente în care propietarii vecini simțind ca este o afacere pe un 

teren apropiat ridica pretenții: Nu se tranziteaza nici o propietate privată? 

Primarul: nu este cazul, terenurile sunt în capăt, pe Belcea,  nu pot construe, nu 

avem o zonă turistică să se ridice pensiuni. Mare parte din terenuri se învecinează 

cu noi deoarece sunt în interiorul parcelelor de pădure, nu avem nici un altfel de 

teren. Mai sunt 2 propietari privați , Gherasim  și Zărnescu Maria, sunt 2 pe teren 

privat deoarece s-au făcut niște studii și acolo unde curenții sunt mai puternici. Am 

fi vrut ca toate să fi fost pe terenul nostrum deoarece ar fi fost mai mare redevența 

dar două nu s-au încadrat. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: cât avem noi redevența? 

Primarul: 1350 euro /eoliana  / an, e un pret bun. 

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 

43/31.10.2022 privind aprobarea P.U.Z.si R.L.U. aferent  pentru constructie 

’’Centrala Electrica Eoliana Onesti se 85MW si racord la statia electrica 

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

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

presedintelui de sedinta- Initiator –primar Enea Nicu Ciprian 

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

Domnul consilier Stoica Nelu: am ales, doamna Săvoiu. 

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 

44/31.10.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta,aprobată cu 14 voturi 

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



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

contului de executie al bugetului local al Comunei Helegiu la 30.09.2022-Initiator 

–primar Enea Nicu Ciprian  

Domnul contabil sef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: elementele care nu le-am înteles 

din contul de executie le-am regăsit pe achiziții. Mă amuză bugetul acesta și am 

spus-o si cu alte ocazii, discutăm de venituri la secțiunea dezvoltare de 223% , 

adică comuna Ciugud ar trebui să fie nimic pe langă noi. La venituri mai mult 

decât dublu, nu vi se pare că este o problemă cu prognozarea acestui buget în 

condițiile în care în primele trei trimestre ale anului avem 223 % încasat din 

prognoza veniturilor?  

Domnul contabil sef Blăniță Valentin: veniturile prognozate la secțiunea dezvoltare 

sunt foarte mici , doar ceva subvenții de la bugetul de stat, procentul mare provine 

din virarea excedentului . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: pe care nu l-ați știut cand ați 

configurat bugetul. 

Domnul contabil sef Blăniță Valentin: așa se face. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu ați știut cât e? Nu l-ați luat în 

calcul când ați previzionat veniturile la dezvoltare. Sună foarte frumos. 

Domnul contabil sef Blăniță Valentin: nu este o problemă deoarece eu ca să fac o 

investiție la început de an nu trebuie să aștept încasarea veniturilor, am acest 

excedent pe care îl utilizez și îl virez imediat la secțiunea dezvoltare și se duce pe 

venituri de aceea apare așa. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: spuneți că atunci când faceți o 

achiziție nu trebuie să aveți bugetată acea achiziție? 

Domnul contabil sef Blăniță Valentin: ba da este bugetată. Eu prognozez la 

dezvoltare o sumă, de 3 milioane, suma respectivă pot să o acopr din excedentul 

anului trecut și din cateva venituri pe care le încasez. Mai avem de încasat venituri 

de la secțiunea de funcționare. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu spun că așa cum este 

prezentat lucrurile arată foarte bine și oricine care nu cunoaște administratie cand 

vede că veniturile secțiunii funcționare sunt de 113%, că veniturile secțiunii 

dezvoltare sunt de 223% , nu există nici un deficit? 

Domnul contabil sef Blăniță Valentin: ba da deficitul există, cel prevăzut în buget 

la începutul anului. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: unde? Care este deficitul?  

Domnul contabil sef Blăniță Valentin: 2 milioane 7 mii, exact această sumă pe care 

am virat-o  din excedentul anului trecut. La finele anului acest excedent sunt 

obligat să îl virez înapoi și atunci îmi va ramane deficit pe secțiunea dezvoltare pe 



care o voi acoperi din excedentul care îmi va ramane de la secțiunea dezvoltare. 

Abia atunci vom avea acel procent realistic. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: deci nu este realistic, 

recunoașteți și dumneavoastră. 

Primar: noi folosim un excedent bugetar de 1 milion șase sute de mii de mai bine 

de 8- 9 ani de zile, bani pe care îi avem în excedent.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: bani care au fost trecuți la 

venituri pe încasari dar pe care de fapt reprezintă deficit. 

Domnul contabil sef Blăniță Valentin: dar este normal. Eu prognozez un deficit la 

început de an pe care știu sigur că îl acopăr din excedentul anului anterior.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: în raportul de specialitate există 

undeva sau scrie undeva care este deficitul? 

Domnul contabil sef Blăniță Valentin: momentan , nu. 

Primarul: la sfârșitul anului . 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dar discutăm de excedentul la 

sfârșitul trimestrului III. 

Domnul contabil sef Blăniță Valentin: momentan nu pot să stabilesc un deficit , 

acum nu este deficit. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: mulțumesc! Eu am spus este 

prezentat frumos, dacă spuneți că este ok eu îl votez dar cred că este doar frumos 

prezentat altminteri am avea bani, eu aud tot timpul că nu sunt bani. 

Domnul contabil sef Blăniță Valentin: în acest moment am cheltuit tot acest 

excedent de anul trecut. 

Doamna consilier Săvoiu Elen: dar mereu a fost așa. 

Primarul: discrepanța foarte mare, dar doamna Bădic știe acest lucru, avem lucrări 

care sunt preluate de la un an la altul, la începutul anului trebuiesc bugetate , pe 

perioada întregului an , cum este și lucrarea de la dispensarul Helegiu, unde 

lucrarea este finalizată 95% și pentru că acest constructor nu iși termină 

documentele și nu își ia banii, este vorba de vreo 7 sute de mii lei, sunt bani pe care 

noi i-am pus în bugeyt la începutul anului, sunt venituri și se vor regasi în 

excedentul anului viitor. 

Doamna consilier Săvoiu Elen: mereu excedentul a fost preluat urmatorul an. 

Primarul: totdeauna excedentul comunei Helegiu a fost între 1milion cinci sute de 

mii și două milioane. 

Domnul contabil sef Blăniță Valentin: e posibil ca la finalul anului pe secțiunea 

dezvoltare să ne închidem cu un deficit, poate am cheltuit mai mult. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: întodeauna a fost așa. 

Domnul contabil sef Blăniță Valentin: anul trecut am avut excedent, am cheltuit 

mai putin, am avut cu un an în urmă 1milion cinci sute de mii după care am făcut 2 



milioane.Posibil anul acesta să cheltuim mai mult și atunci iau tot din acest 

excedent și mi se diminueaza la finalul anului, dar eu îl voi avea tot ca excedent.  

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 

45/31.10.2022 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al 

Comunei Helegiu la 30.09.2022, aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  nicio abtinere  , 

nici un vot împotriva. 

Se trece la punctul 6 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 sef Blăniță Valentin prezintă proiectul de hotarare. 

Primarul: este vorba de banii pentru plata recenzorilor. 

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 

46/31.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 

Helegiu pentru anul 2022, aprobată cu 14 voturi „pentru” ,  nicio abtinere  , nici un 

vot împotriva. 

DIVERSE 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: când faceți găurile din asfalt? 

Primarul: saptamana viitoare, astazi și maine se toarna un strat de uzură pe strada 

Ciungi, imediat după ce vom finaliza vom merge la Brătila.  

Domnul consilier Zărnescu Vasile: să nu uitați nici de gaura aceea jos, la hanul lui 

Vasile . Nu am vazut oglinda aceea montată. 

Primarul: nu am pus, nu am gasit încă o firmă care să o comercializeze , nici nu 

știu pretul pentru acea oglindă, mă ține pe loc faptul că am să o cumpăr și a doua zi 

o gasesc spartă. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: ați zis că puneți niște camere.  

Primarul: nu știu câtă eficiență are acea oglindă în intersecție ținând cont că orice 

șofer trebuie să-și asume ce se întâmplă în intersecție , este un indicator STOP 

acol. În fiecare seară în acea zonă se adună câteva mașini de tineri gălăgioși, de 

multe ori a fost poliția în zonă , sunt convins că dacă o montăm a doua zi o vom 

găsi spartă. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: să puneți niște camere.  



Primarul: avem camere în comună , nu putem să punem peste tot deoarece ar fi o 

investiție destul de marepe care azi nu ne-o putem permite. Am pus camere acolo 

unde putem să stocăm informatia în calculatoarele de la școli, de la cămine . 

Domnul consilier Busuioc Daniel: în legătura cu firma care toarnă asfalt pe strada 

Ciungi, lucreaza prea prost pentru siguranța cetățeanului. Am niște fotografii cu 

bazinul , căminul acela este greșit. 

Primarul: este un cămin care nu face parte din contractul respectiv, e un cămin 

făcut de noi, e gândit deoarece când avem avarii pe zona respectivă trebuie să 

oprim apa în tot satul. Pentru a găsi un loc intermediar am gândit căminul 

respectiv. Am văzut și eu astăzi, am fost în teren, că nu are capac, am înțeles că 

acel capac este turnat, nu am înțeles de ce nu l-au marcat cu bandă.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: pentru siguranța cetățeanului trebuia marcat, era 

o cârpă roșie care este în copac. Nu conteaza cum , contează siguranța 

cetățeanului.Sunt o grămadă de bătrâni în acea zonă, sunt persoane cu handicap, ar 

trebui să fie cineva conștient din partea primăriei sau din partea firmei care 

lucrează acolo. Aveți 2 săptamâni de când este așa acolo. Înainte de ședință am fost 

și m-am informat. Și cu școala m-am informat și domnul director mi-a dat 

interdicție după a treia ședință. Când o să merg o să merg cu televiziunea.  

Primarul: eu chiar am mers astăzi la școală și sunt mulțumit de condițiile de 

acolo.Școala arată destul de bine. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: ce dovezi aveți dumneavoastră că arată bine, eu 

am dovezi aici . 

Primarul: eu vă spun că este o școală destul de îngrijită , o școală curată, unde vin 

cu drag la școală și cadrele didactice își fac datoria, am schimbat fochistul de 

acolo, masură luată de domnul director, cred că va fi și sancționat, momentan a fost 

mutat la altă școală. Am cumpărat încă o centrală termică pe care mă gândesc dacă 

sa o pun sau nu în funcțiune, deoarece școala Drăgugești va intra în reparații 

capitale din primăvară, astăzi am fost deja cu arhitectul pentru proiect și DALI 

deoarece suntem eligibili pe locul 65 pe PNRR pe măsura de avenlopare. Și 

datorită firmei de consultanță, o firmă cu experiență din Iași am reușit să depunem 

printre primii, o să fie greu când va intra în reparații deoarece nu știu ce vom face 

cu copii de acolo, sunt cei mai mulți din comună, probabil îi vom aduce cu 

microbuzul la Helegiu.   

Domnul consilier Busuioc Daniel: este vacanță de trei luni , faceți jumătate.Dacă o 

dală nu se schimbă, o școală..Abia acum când s-a făcut traversarea s-a schimbat. 

Primarul: vor fi sancționați cei care nu și-au făcut treaba. 

Domnul consilier Busuioc Daniel:de ce discutăm aici , nu trebuiesc făcute lucrurile 

cele mai urgente din comună? 

Primarul: credeți că le facem cum vrem noi? Sunt pasi care trebuiesc respectați, 

avize care trebuiesc obținute. 



Domnul consilier Busuioc Daniel: într-o luna de zile , de la o ședință la alta nu se 

poate executa ? Schimbăm oamenii daca îl aduceți pe altul care face tot așa. 

Doamna consilier Coman Elena : ce nereguli ați găsit la școală? 

Domnul consilier Busuioc Daniel: s-a încheiat un proces verbal. Domnul director 

și domnul vice au zis că îl vor încheia la primarie, unde este procesul verbal?  

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: în urma ultimei ședințe am mers ,împreună cu 

domnul Busuioc și domnul viceprimar, la școala Drăgugești. Problemele pe care 

domnul Busuioc le-a găsit la Școala Gimnazială Drăgugești au fost următoarele: un 

robinet în școală care , după spusele dânsului , nu merge, e un robinet care se mișcă 

foarte ușor, robinetul este funcțional, l-am schimbat. La toalete nu era un robinet , 

l-am schimbat, dar de la toaletă era o distanță de 10 metri către școală unde copilul 

avea săpun lichid, hârtie igienică.Centrala este de 20 de ani așa, a funcționat și 

funcționează cu cele două cazane, am achiziționat acest cazan pe care îl vom monta 

dar avem căldură în școala. Din doi muncitori de întreținere pe care îi aveam , pe 

serviciul domnului Antochi  era rece, pe serviciul domnului Potârniche era cald cu 

același cazane și aceleași lemne. Zilele acestea când am dat drumul la foc deoarece 

erau temperaturi scăzute, la Deleni era căldură, la Brătila era căldură, la Helegiu nu 

am avut căldură deoarece a murit mama domnului Potârniche și a avut acele 5 zile 

libere, la Drăgugești domnul Antochi în aceiași zi, a venit la 6 și 20 , la ora 8 și 40 

a scos focul din cazan cu lopata și la stins cu apă deoarece voia să plece la balast 

săîși facă treburile. Am luat decizia, conform Regulamentului, în consiliul de 

administratiei și pe baza cererii domnului Antochi, să-l mutăm la școala 

Gimnazială Helegiu, aici este sub supravegherea mea, astăzi la 7 jumătate era 

căldură în școală. Se poate face treabă sub supraveghere dar eu nu sunt jandarm și 

nu am sub supraveghere numai școala Drăgugești, am și Brătila, și Deleniul și 

Helegiul. Eu zic că procesul educativ la școala Drăgugești se desfășoară perfect.Nu 

V-am dat interdicție domnule Busuioc să veniți în școală , am zis că este normal ca 

atunci când veniți în școală și faceți poze să știu și eu, faceți poze la copii 

interogându-i dacă au hârtie igienică. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: ce mințiți! 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: de ce să mint dacă asta au spus copii.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: după ședință mergem la copii la școală și să 

întrebam copiii. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: de asta nu-i bine să mergeți 

singur.  

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: de asta am spus să mergem împreună. Am 

avut inspecție de la Inspectoratul Școlar , m-au anunțat oamenii cu 12 ore înainte. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: eu nu am venit să fac ore de pregătire la școală, 

am venit pentru mentenață. Una este școala una este mentenața, am fost la toaletă, 

la cazan și am intrat pe hol unde aveți biroul , unde este șpritiera cu săpun să se 



spele pe mâini, cu hârtia care se trage , foarte frumos. Așa cum domnul director are 

cuvântul am și eu de spus, să vă spun și eu ce am constatat. Este bine să mergem 

mai mulți să constatăm, am cerut să vină și domnul primar, și toțicare suntem în 

comisia pentru școală. Nu a mers nimeni, m-am dus eu , pe domnulș Patrona la 

înlocuit domnul Măgdălina, a mers domnul director, au venit șmecherașii care dau 

noroc cu domnul director și cu domnul vice. Cum să vină copii la școală să dea 

noroc cu domnul director și cu domnul vice? 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: a dat noroc cu mine?  

Domnul consilier Busuioc Daniel: acolo în față.  

Doamna consilier Coman Elena, nu conteaza asta , respectul nu constă în asta. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: nu ziceți că am fost la copii în clasă, am fost 

până pe hol și pe partea dreaptă până la toaleta care este în școală. 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: dumneavoastră aveți o statură impunătoare și 

sunteți foarte vocal. În momentul când intrati într-o instituție de învățământ și 

vorbiți. 

Primarul: nici nu aveți voie să intrați în timpul orelor. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: nici nu am intrat , eram în spatele școlii. 

Primarul: în atribuțiile consilierului local nu este cea de a controla școala și pe 

directorul acesteia. Eu am fost astăzi la școala Drăgugești, merg săptămânal la 

toate școlile din comună, eu sunt mulțumit de felul cum arată școala 

Drăgugești.Sălile de clasă sunt săli curate și îngrijite, holul este modernizat, reparat 

acum 2 ani, am schimbat gresia și furnirul. Școala se încalzeste cu 2 centrale pe 

combustibil solid, una cumpărată acum 3 ani, care în serie cu cea veche din 2002 

functioneaza bine. Eu în perioada 2005 am avut ore la Drăgugești, cu aceiași 

centrală , cu aceiași pereți . Școala este izolată în urma unui proiect cu Banca 

Mondială, este cu termopan pe exterior . În afară de zarva asta care se face lunar la 

noi, nu știu să fie o problemă. Că nu este suficient săpun lichid la ora 3 , e normal, 

l-au folosit și nu au putut să-l completeze. Avem o problemă cu forța de muncă , i-

am spus domnului director să nu mai angajăm 2-3 fochiști pe an pentru că nu ne 

permitem să-l plătim. Avem un singur fochist căruia i-am făcut un program astfel 

încât la 4 și jumătate -5 , să fie în școală să asigure căldura până la ora 12 sau până 

la ora 3 când pleacă copii. Toaletele sunt într-o clădire externă dar foarte aproape 

de clădirea elevilor pentru că nu se pot face altfel. Dar sunt curate, sunt îngrijite, 

sunt cu faianță, sunt cu gresie, cu căldură și cu apă curentă. Toți vrem școli ca în 

Anglia.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: să mergeți acolo la fața locului să vedem ce este 

acolo. 

Primarul: nu aveți dumneavoastră calitatea să urecheați directorul de școală, 

primarul, viceprimarul sau colegii din consiliu.Aș propune să îl înlocuim din 

consiliul de administrație. 



Domnul consilier Busuioc Daniel: supuneți la vot și eu de astăzi vreau să meargă 

altcineva, unul de la PSD sau PNL. Lasati pe cineva care nu se duce deloc. Eu de 

astăzi nu o să mai fiu acolo, dar vreau să mergem acolo și să constatăm ce a fost 

înainte de procesul verbal și ceea ce gasim acum , după vacanță.  

Doamna consilier Coman Elena: spuneți anume ce s-a constatat.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: să mergem la fața locului. Am mers acolo și am 

constatat că și placa la wc era crăpată, capace pe toalete nu sunt, un robinet nu 

funcționa . 

Doamna consilier Săvoiu Elena: vi s-a spus , domnule Busuioc, că a fost remediat 

acel robinet. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: robinetul când am mers la ședință l-a scos de 

tot, era o chiuvetă fără robinet.La a treia ședință robinetul era pus. 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: la a 2 ședință robinetul era pus. Ne luăm de un 

robinet. Am fost singurul director care a luat decizia de a trimite microbuzul Pe 

Vale. Sunt părinți care nu îi urcă în microbuz și vin cu ei pe jos deși șoferul îi 

așteaptă ,deși întarzie. Șoferul găsește în microbuz mizerie între scaune, copilul 

facându-și nevoile pe scaun,apropo de robinet. Sunt 140 de copii în școala 

drăgugești, dacaă de 50 de ori ia și zăpăcește robinetul , într-o săptămână sigur e 

stricat. Eu nu pot să stau și să văd dacă în ziua când ați mers dumneavoastră s-a 

stricat robinetul, se schimbă , e un robinet.  

Domnul consilier Busuioc Daniel: aici nu aven nicio șansă, dacă nu esti consilier 

PNL sau PSD , dacă mă retrag să vedeți cum merge totul în școală.  

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: la toaleta băiețiolor este sistem turcesc, nu 

sunt capace, la toaleta fetelor sunt. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: nu aveți capacele, atât am cerut. Am cerut două 

șpițiere de săpun, un val de hartie care vine automat, acolo este o sarma , ce 

reprezintă aia? 

Domnul consilier Drăghiciu Adrian: era un sistem de prindere a acelor recipiente 

pentru dezinfectant, am fost obligați pe timpul pandemiei. Recipientul a fost dat jos 

și a rămas acel suport. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: eu de astăzi mă retrag din acea comisie.  

Domnul consilier Melinte Marian: la căminul cultural, la Nuța Brăila, nu-i mai 

funcționează lampa. 

Primarul: am văzut că nu arde. Atunci când am schimbat lămpile, este mai greu să 

le înlocuim când se ard , trebuie să schimbam lampa cu totul, nu putem achiziționa 

noi, se ocupă firma cu care avem un contract de mentenanță, vom schimba firma 

respectivă. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: firma asta e jale cu ea. Dacă nu vrea să facă 

treabă să lase pe alții. 



Primarul: nu am mai întalnit firme serioase de foarte mult timp în zona noastră, nu 

mai sunt specialiști. Nu are cu cine lucra, nu doar Sorin Chiper.Am reținut , o vom 

schimba zilele acestea.  

Domnul consilier Stoica Nelu: dacă se repară la brătila poate se repară și la deleni 

acele găuri.  

Primarul: la deleni drumul arată destul de rău, e o problema destil de greu de 

rezolvat, e un drum de 4 km cu o lățime de 7 metri, am făcut o prognoză, un strat 

de uzură nu este cea mai buna soluție, datorită canalizării , în timp crăpăturile au 

dus la degradarea asfaltului. Va fi greu, peste un an sau doi va intra în reparații , 

arată mai rau ca cel de la Brătila, ar costa  în jur de 2 milioane reparațiile doar cu 

un  singur strat. Toate s-au scumpit, nu știu daca ne vom permite să il reparam, va 

fi o problema gravă, indiferent cine va veni. Pe măsuri din PNRR mai putem 

construi ceva nou, pe reparatii va fi greu, va trebui ca toti banii din buget să-i 

îndreptăm catre reparatia unui drum în situația în care ne invartim în jurul unui 

milion de lei în urma ultimelor dosare de concesiune sau în urma poprilor celor cu 

datorii mari. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: din bugetul asta local , cred că ar trebui împărțit 

egal pe sate. Iar rămane Brătila fără turnarea asfaltului că merg banii la Deleni.  

Primarul: și eu , și doamna Bădic, și toți care au fost cred că am fost foarte 

echitabili cu împărțirea banilor pe sate , avem în fiecare sat drumul principal 

asfaltat, avem străzi mare parte asfaltate, pe Brătila clar se va repara drumul pentru 

că începând din primăvară vom începe canalizarea și apa. Sperăm  să vină o firmă 

serioasă care să termine lucrările cât mai repede. M-am săturat de firme neserioase, 

uitațiva la dispensar și la cămin, nu știu ce să mai fac nu le mai pot termina, ambele 

sunt lucrări începute și finalizate 90% și nu vin să își termine treaba.Au fost 

contractate cu sume mai mici și astazi sumele dunt mai mari, firma lucrează acum 

la Șapcă. Lucrările mari au fost făcute, la dispensar mai are de pus linoleum. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: este obligatoriu, spun cei de la guvern ca este 

obligatoriu, să declare fosele septice la primărie. Pentru ce? 

Primarul: e o lege la nivelul UE. Primaria are obligatia de a înștiința locuitorii , iar 

cei care au sunt obligați să vină să se înregistreze într-un registru, destul de 

interpretabil , ca în toate legile. Eu înțeleg prin fosa conformă, o fosă fidanjabilă, 

făcute după norme și luate din comerț. Cel care are 3 tuburi în grădină cum aveți 

cei mai mulți nu știu daca este conforma sau nu, cert este că trebuie să vii la 

primarie și să o înregistrezi într-un registru iar noi la rândul nostru trebuie să 

anunțăm Agenția de Mediu. Nu  știu cine controlează dacă ai sau nu canalizare, nu 

știu cine amendează, legea nu spune. 

Doamna consilier Coman Elena: oamenii au fost anunțați? 

Primarul: da, este și pe site.  



Domnul consilier Busuioc Daniel: cei care au lucrat la dispensar , tot ei v-au dat și 

ideea de ați tăiat brazii aceia? Brazii care au fost la dispensar.  

Primarul: brazii aveau 20 de metri înălțime, erau un pericol. 

Domnul consilier Busuioc Daniel: trebuiau reînlocuiți. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: proiectul pe Anghel Saligny , pe 

alimentare cu apă cum se cheamă exact? 

Primarul: ”înființare sistem de canalizare canalizare și alimentare cu apă în satele 

Brătila și Drăgugești. ” În Drăgugești vorbim doar de canalizare, în Brătila avem 

apă și canalizare. Încă nu am finalizat documentația de obținere a avizelor pentru 

că a durat destul de mult ridicările topo, nu a fost deloc simplu. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ați semnat contractul de 

finanțare ?E și proiectare? 

Primarul: nu am senat contractul. Avem și proiectare, proiectare și execuție va fi 

contractul. Pe Aqnghel Saligny , pe măsura nouă, toți cei care sunt eligibili, așa 

cum suntem și noi, se semnează contractul în momentul când se urcă pe platformă 

așa cum am făcut pe PNRR cu celălalte proiecte. Ca să încarci în platformă trebuie 

să ai avizele obținute și DALI-ul. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: aveți idee care este termenul de 

execuție? 

Primarul:4 ani. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu înțeleg un lucru, am văzut că 

la Brătila ați folosit argumentul că nu vreau să fac o stradă pentru că urmeaza 

alimentare cu apă, dar la Drăgugești unde urmează să faceți canalizare, asfaltați. 

Primarul: nu, am asfaltat o strada care deja era bugetată și am lăsat loc și pe stânga 

și pe dreapta , am îngustat cât s-a putut partea carosabilă, și a rămas și în stanga și 

în dreapta zona destul pentru a veni canalizarea. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: deci nu se strică nimic din 

investiția de 415 mii. 

Primarul: chiar dacă se strică ceva firma respectivă va aduce drumul la starea 

inițială. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: va aduce la starea inițială pe 

banii cui? 

Primarul: pe banii  din proiect. Toate lucrările , toate proiectele în derulare, aduc la 

forma inițială drumurile .  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da domnule primar, și cine 

plătește asta? 

Primarul. constructorul. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: cum să plătească constructorul? 

Beneficiarul. 

Primarul: așa e în proiect. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu înțeleg că vreți să faceți 

lucrări dar nu aveți o strategie bună, nu aveți consilieri buni, peste tot turnați asfalt 

sau betonați apoi urmeaza să faceti : canalizare în Deleni, canalizare în Drăgugești. 

Primarul: la deleni unde am făcut drum am făcut și canalizare doar zona de la 

Bulăiasa în sus mai trebuie făcută canalizare, este parte a unui proiect de extindere 

canalizare în Helegiu și Deleni, și sper ca până la sfârșitul mandatului să am o 

mare parte din comună cu canalizare și apă, atât cât este apă.Ce trebuia să fac? 

Acum 4 ani când s-a făcut acel drum să aștept să am bani de canalizare? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu, ar fi trebuit să faceți 

canalizarea întai.De ce nu ați făcut dumneavoastră?  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: domnule primar, când o să 

ajungeți la performanțele mele administrative , atunci să spuneți. 

Primarul: care sunt , doamna Bădic? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: toate drumurile comunale au fost 

făcute . 

Primarul: însumații pe km. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: vreți să vă reamintesc pe 

alimentare cu apă, sunt 3 sate. 

Primarul: eu știu că am fost parte. Care sunt alea 3 sate?  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: Deleni , Drăgugești și Brătila. 

De unde am pornit, domnul primar? 

Primar: nu, ați făcut Deleni și Drăgugești atat. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și Helegiul. 

Primarul: Helegiul nu are alimentare cu apă. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: de ce nu are domnule primar? În 

ce stare este rezervorul? 

Primarul: pentru că nu ați fost în stare să obțineți autorizație de construire din 

2011. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: în ce stadiu este rezervorul? 

Primarul: avem o expertiză tehnică foarte bună, în stare bună. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: de cât timp nu s-a lucrat la el? 

Primarul: de când nu mai are autorizație de construire, din 2011. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: de 7 ani, da? 

Primarul: nu, de 9 ani, de 12 ani. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu , domnule primar eu nu mai 

sunt parte din 2015.  

Primarul: nu mă faceți ca în ședința următoare să vin pe masă cu toate 

documentele. Din 2011 proiectul respectiv nu are autorizație de construire, și știți 

foarte bine acest lucru. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: spuneți-mi până când s-a 

lucrat?Nu ați fost în stare să obțineți autorizația.  

Primarul: dumneavoastră ați fost primar până în 2016. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: din 2015 , în ianuarie am născut 

și v-am lăsat pe dumneavoastră. 

Primarul: în 2016 în ianuarie. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: da, exact. Ați lăsat o investiție, s-

au băgat miliarde acolo, Helegiul s-a făcut traseul alimentare cu apă, nu ați fost în 

stare să terminați în 6ani, 5 ani, un rezervor. 

Primarul: vă spun că din respect nu vreau să dezvolt acest subiect dar dacă vreți îl 

dezvolt. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dezvoltați-l.  

Primarul: nu pot pentru că nu v-ați făcut treaba.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu nu mi-am făcuto dar oamenii 

v-au votat pe dumneavoastră  pentru că eu nu mi-am făcut treaba bine așa cum 

spunea și colegul nostru de la Drăgugești , că nu am făcut proiectele bune și că 

dumneavoastră le reparați. 

Domnul consilier Aștefănoaia Ionuț: susțin asta. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: de ce nu le-ați reparat domnule?  

Primarul: proiectul respectiv a fost oprit în 2011 pentru că nu ați avut autorizatie de 

construire , nu ați fost în stare să o obțineți până în 2015, din ce cauza știm 

amândoi. Era expirată și nici măcar nu a fost prelungită. Am făcut de acum 2 ani 

demersurile să fac o expertiză tehnică , astăzi o avem făcută, am încheiat contract 

pentru restul de executat pe Helegiu, sper ca în primăvară să dăm drumul la lucrare 

cu ceea ce a fost băgat în pământ. Avem un grajd întreg de teavă  ramas acolo care 

trebuia să fie în altă parte. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: de ce nu ați folosit-o?  

Primarul: cum să le folosesc? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: să continuați investiția. 

Primarul: eu pot face de capul meu fără să respect legea? Fără să am autorizație de 

constuire? Fără să am o firmă? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: de ce nu ați obținut-o domnule 

că de asta sunteți primar? 

Primarul: asta fac , doamnă. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: investiția aia credeți că mai este 

în parametri? 

Primarul: da, așa au spus specialiștii. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: deci Helegiul poate fi asigurat că 

va avea alimentare cu apă.Doar că dumneavoastră nu aveți interes să îi puneți pe 

oamenii să se branșeze la o rețea nouă, cu conducte curate.  



Primarul: de ce nu am interes? 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu știu de ce nu aveți interes . 

Primarul: înseamnă că sunt un primar bun și țin la oamenii din sat și nu îi pun la 

cheltuială. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: e părerea dumneavoastră, nu 

aveți decât să aveți propria părere. Spuneți ca această investiție de 415 mii care ați 

făcut-o în Drăgugești nu v-a fi stricată și banii nu vor fi aruncați? Nu va fi 

canalizarea pe acolo? 

Primarul: lucrarea nu va fi stricată, canalizarea va veni pe stânga și pe dreapta să se 

facă acele cămine de canalizare. Câte credeți că vor fi pe o lungime de 18 metri? 

Ce facem cu drumurile care sunt făcute de dumneavoastră la drăgugești și nu au 

canalizare? Cu acelea ce facem? Cine plăteștepentru acele cheltuieli?  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:: dumneavoastră le faceți , pentru 

asta sunteți acolo, v-ați asumat că le faceți. 

Primarul : și le voi face. Dacă nu le voi face până în 2024 vă las cale liberă 

dumneavoastră. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: mulțumesc dar eu am alte 

activități.  

Primarul: se vede. Stați acsa atunci, nu ne mai încurcați.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu am niște oameni care m-au 

votat, de ce să stau acasă , vă deranjez? 

Primarul: chiar mă deranjați.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: v-am întrebat chestii personale? 

Primarul: sunt și personale printre ele. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: sunt personale dacă vă întreb de 

ce nu ați continuat lucrările? 

Primarul: știm amândoi de ce nu am continuat lucrările. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: amintiți-le. Nu este normal cum 

procedați , cheltuiți niște bani, deloc puțini, să faceți niște lucrări pe care le stricați 

la anul și celor de la Brătila le spuneți urmează să strcăm drumul, celor de la 

drăgugești că nu conteaza . 

Primarul: vi separe dumneavoastră că o strad din Brătila arată astăzi mai rău decât 

o stradă la drăgugești? Strada Ciungi, sper să o știți cum arată, era una din cele mai 

rele strazi din comună, la fel cum era starda Busuiocilor, strada Bălan. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: sunt la deleni străzi și mai rele.  

Primarul. la Deleni este o singură stradă Bălan care este inacesibilă o parte din ea, 

dar se circulă, este balastată și reparată cu utilaje, nu am auzit să nu încapă mașina 

de gunoi sau pompierii. Știm cu toții ca este usor aici în fața mesei și în fața 

camerelor de luat vedri să ne dăm cu părerea, lucrurile sunt așa cum sunt. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: domnule este o chestie logicăî nu 

le faci acum ca să le strici la anul.  

Primarul: este logic deoarece nu stricăm nimic.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: la Deleni se strică asfaltul dacă 

faceți canalizare? 

Primarulș: nu, se va strica doar acolo unde se va impune și acolo unde se va strica 

se va repara. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: pe banii constructorului, sigur. 

Primarul: sa fiu întrebat atunci. Să ramana asfaltul asa cum era el și oamenii să 

circule pe el asa cum trebuia sa circule și acum 8 ani de zile. E foate simplu să ne 

dămacum cu părerea.este ultima data când eu intru în discuții cu dumneavoastră în 

timpul ședinței de consiliu. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: domnule primar sunteți obligat 

sa ne raspundeți. 

Primarul: ba nu sunt obligat. Să mă întrebe consilierii mei și oamenii care m-au 

votat. Nu sunt obligat să vă raspund. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ba chiar sunteți obligat sa ne 

raspundeti deoarece cheltuiți banii pe care i-am aprobat . Unde aveți extindere de 

iluminat public? 

Primarul: peste tot unde a fost nevoie, în Dăgugești. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: unde?Am văzut în achiziții 

extindere. 

Primarul: toată Felca, tot Deleniul. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: anul ăsta.Am văzut în achiziții 

publice că ați avut extindere iluminat public. Unde ați avut? 

Primarul: la Drăgugești , pe Vale de la Prențu până in capăt. Domnul stoica este 

extindere iluminat de la Prențu până la tine la magazin făcută anul acesta cu lămpi 

noi , cu stâlpi noi?  

Domnul consilier Stoica Nelu: este. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: dar de rețeaua veche? 

Primarul: nu era nicăieri rețea unde amfăcut, nici pe felca, nici pe vale, nici în 

serpentine la Deleni, nici la Brătila pe cele trei străzi.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela:când este termenul de constructie 

a căminului de la Helegiu? 

Primarul: a fost prelungit. Se va încadra în termen. 

Domnul consilier Zărnescu Vasile: de ce merge așa greu? 

Primarul: nu am ce să îi fac. Merge foarte greu . Părinții mei merg la dispensar în 

fiecare luna, mă întreabă mereu oamenii. Am găsit o firma care nu își face treaba.  

Domnul consilier Melinte Marian: nu este nimic terminat, parcarea nu este 

terminată. 



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu vă contrazic. 

Primarul: acea parcare o folosești maxim. Când ați aprobat o lista de investiții , ați 

aprobat parcare și sistematizare cămin cultural. Dacă căminul nu este finalizat cum 

să facem gardul și pavelele să mă ia doamna Bădic de ce fac ca să stric apoi? Am 

să termin căminul cu ticălosul ăla și apoi facem  și curtea. Interesul a fost să facem 

centrul acesta, să mărim parcarea, pe toată banda nu se putea circula, uitați-vă și 

spuneți-mi dacă nu este bine.Toate mașinile sunt parcate de aici până în centru, 

este un centru foarte aglomerat. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: ca și concluzie , la acets proiect, 

există riscul să săm banii înapoi cu penalități?  

Primarul: nu. Căminul de la Helegiu nu este în grafic așa cum ar fi trebuit să 

respectăm prima perioadă , conform contractului încheiat acum 3 ani de zile.A fost 

prelungit printr-un act adițional cu avizarea AFIR-ului, suntem în perioada de 

execuție, nu mai are decât de pus tavanele, rigipsul, partea metalica este pusă, s-au 

pus termopanele, , s-a făcut izolația exterioară și se poate vedea, este făcută 

tencuiala urmeaza a se da gled, am renuntat la partea cu centrală pe combustibil 

solid pentru că din experiența mea și a doamnei Bădic, dacă cazanele nu sunt 

folosite ruginesc, și am ales osolutie cu invertoare , pentru 2-3 activități pe iarnă 

dacă vor fi.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: deci s-au făcut trei acte 

aditionale la acest contract. 

Primarul: s-au făcut câte au aprobat AFIR-ul.  

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: eu știam că expiră în decembrie 

și nu cred că acesta este un cămin care urmează să fie receptionat în decembrie.Nu 

vă contrazic, dacă spuneți că așa stau lucrurile. Vreau să fac precizarea , pentru cei 

care nu știu, acest cămin cultural care este început de 3 ani de zile, pentru care 5 

funcționari public din primărie iau 25% la salriu înb plus în fiecare lună, este 

singurul proiect cu bani europeni, apropo de competente. Este vorba de 70 de mii 

de euro, este vorba de un singur proiect de 70 de mii de euro pe care a reușit să-l 

atragă primăria, dar la acest proiect, există riscul, eu așa știu, să îi dați înapoi. Cu 

bani de la buget ne pricepem toți. 

Primarul: se face treabă în comuna helegiu, se toarnă asfalt, se fac terenuri de 

sport, se fac cămine. Le stricăm după aceea , le facem la loc, important este că se 

lucrează.Eu sunt mulțumit,vom vedea ce se întâmplă în 2024, în 2020 oamenii au 

votat încă o dată, înseamnă că au fost mulțumiți. Eu cred că îi respect și îi voi 

respecta în continuare, ne vom face treaba, așa cum am fost învățat de părinții mei 

pentru că am educație și bun simț, și știți lucrul acesta, chiar dacă îmi ies din fire 

câte odată.  



Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: credeți că dacă acolo ar fi fost 

altcineva și nu ați fi fost dumneavoastră nu aș fi avut aceiași conduită? Credeți că 

am ceva personal cu dumneavoastră? 

Primarul: nu. Când ați fost aici , nimeni nu răspundea , doar ridicau mana. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: nu-i lăsam eu să vorbească? 

Primarul: da. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: am interzis eu cuiva să se 

exprime? 

Domnul consilier Busuioc Daniel : oamenii sunt buni cât vă ajută. 

Domnul consilier Stoica Nelu: am înțeles că este un program cu panouri 

fotovoltaice și pentru instituțiile publice. 

Primarul: nu știu dacă s-a deschis sesiunea. Am 7 sau 8 proiecte pentru care avem 

consultanță și urmărimsă le ridicăm pe platformă. Nu cred că mai avem capacitatea 

și puterea să facem altele. Deja sunt foarte mulți bani băgați în faza de DALI și nu 

se vede nimic. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: există în documentațiile astea pe 

care le faceți dumneavoastră pe consultanță, există un amendament în care ei să-si 

primească doar o parte din bani și restul la finanțare? 

Primarul: bineînțeles.Contractul de consultanță se face , așa cum bine știți, pe toată 

durata de implementare a proiectului nu doar pentru urcarea pe platformă. 

Doamna consilier Geaboc Bădic Rodica Mihaela: și dacă proiectul nu intră? 

Primarul: nu intră nu își ia banii. Își ia banii pe prima etapă, sunt 5-6 etape, 

conform contractului . Este o întreagă echipă în spate, nu semnează doar primarul. 

Nemaifiind alte interventii, doamna presedinte de sedinta Săvoiu Elena declara 

inchise lucrarile sedintei ordinare a consiliului local Helegiu din 31 octombrie 

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