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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
UAT COMUNA  MAGURA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 
 
 

PROCESUL  VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei  Măgura 

din data 28.01.2021 
 
 
 

 
 Încheiat azi, 28.01.2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei  
Măgura, la care sunt prezenţi 13 consilieri fizic  și doua voturi on-line - cons. Dascalescu Costel Sorin si 
cons Vasiloiu Doinita, prezență asigurată conform prevederilor: H.G. nr. 668/ 14.08.2020 privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, H.C.L. Măgura nr. 13/ 
30.03.2020 și a Ordinul nr. 1731/832/2020, publicat în M.O. nr. 406/ 16.05.2020, privind măsurile pentru 
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2. La sedință este prezent primarul comunei dl. 
Costrăș Iordache, iar din partea aparatului de specialitate al primarului participă: d-na Apetroaei Elena Irina 
- secretarul general al comunei Măgura.  
 
 Ședința a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Măgura, judetul Bacau nr. 151 din 
22.12 .2020. 

D-na secretar: sedința este legal întrunită, avem cvorumul pentru adoptarea hotărârilor. Am primit 
rapoartele de avizare pentru toate proiectele de hotarâre de pe ordinea de zi a acestei ședințe  de la cele 
trei comisii de specialitate ale consiliului local Măgura. 
 Au votat prin vot electronic d-nii consilieri : Dascalescu Costel Sorin si Vasiloiu Doinita. 
 La aceasta sedința participa dl.Plesca Bogdan George – consilier județean si dl. Duminica 
Constantin. 
 Dl primar – retrag de pe ordinea de zi proiectul de hotarare de la nr. 6 din ordinea de zi. 

Dl cons Berușcă Lucian întreaba de ce se retrage proiectul de pe ordinea de zi. 
Dl primar – este dreptul inițiatorului. 

  Președinte de ședință este dl cons. Chitic Constantin. 
 Dl președintele de sedință dă citire ordinii de zi a ședinței: 

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului local al Comunei Măgura, județul Bacău, conform O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul 
administrativ 

– initiator, consilier local – Chitic Constantin. 
2. Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada februarie - 

aprilie 2021 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea organizarii retelei scolare pe raza U.A.T COMUNA 
MĂGURA, Jud. Bacău, pentru anul școlar 2021/ 2022 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
4. Proiect de Hotărâre Privind darea in administrare a bunurilor imobile (cladiri si terenuri 

aferente) in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza localitatii 
Magura, proprietate publica, catre Scoala Gimnaziala ,,Emil Braescu” Magura, judetul Bacau. 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al comunei 

Magura rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2020 in suma de 2.624.195,60 lei ca sursa de 
finantare a sectiunii de dezvoltare 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
             6.Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru 
persoanele apte de munca, din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2021 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
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            7. Proiect de Hotărâre privind înregistrarea Comunei Magura în Sistemul Naţional Electronic de 
Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului 
bancar la tranzacțiile on-line 

– initiator, viceprimar – Hamad Al – Essa Talal. 
            8.Proiect de Hotărâre privind însușirea Deciziei nr. 9/1 din 06.01.2021 și a Raportului de follow-up 
nr. 1953/ 22.12.2020 pentru Decizia nr. 9/ 02.02.2018 a Camerei de Conturi Bacău 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
            9.Proiect de Hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Măgura în 
comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei 
Măgura, pentru activitatea desfăşurată în anul 2020 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
 Se mai supun aprobarii consiliului local inca două proiecte suplimentare pe  proiectul de ordine de 
zi:  

1. Proiect de Hotărâre privind  aprobarea  prelungirii scrisorii de garantie bancara  din partea Bancii 
Comerciale Romane  in favoarea AFIR   in vederea prelungirii  contractului  nr. C0760CN00021710400376 
din 27.04.2018  pana la 27.04.2022  pentru   proiectul  “  Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, 
sat Magura, comuna Magura , judetul Bacau “ finantat din fonduri externe nerambursabile prin PNDR - 
  FEADR – Sub-masura 7.60 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural    prin  PNDR; 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
 
2. Proiect de Hotărâre privind  aprobarea  prelungirii  scrisorii de garantie bancara  din partea Bancii 
Comerciale Romane  in vederea  prelungirii contractului de finantare   pentru proiectul  “Infiintare si dotare 
gradinita 2 grupe cu program normal si 2 grupe cu program prelungit , sat Crihan, comuna Magura ,judetul 
Bacau”   finantat din fonduri externe nerambursabile prin PNDR -   Sub-masura 7.2 –  „Investitii in crearea 
si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica prin  PNDR,  in favoarea AFIR. 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
 Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, care se aprobă cu 13 voturi ”pentru” și doua voturi 
online 

Se supune la vot ordinea de zi a ședinței, cu tot cu proiectele suplimentare, care se aprobă cu 13 
voturi ”pentru” și doua voturi online. 
 Dl. Primar  
            ORDINEA DE ZI 
 
 1.Se trece la primul punct al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Măgura, județul Bacău,   
conform O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ. 
 Dl cons. Chitic Constantin – regulamentul a respectat Codul administrative, a apărut un Ordin nr. 25/ 
2021 cu regulamentul Consiliului local, 
 D-na secretar – sunt anumite modificări, mai ales la anexe, regulamentul CL Măgura este întocmit 
conform Codului Administrativ, OUG nr. 57/ 2019, care are putere legislativă mai mare, Ordinului 25/2021, 
este un model orientativ. 

Dl cons. Chitic Constantin – este un regulament orientativ, vom veni cu adăugări la acest 
regulament, s-au modificat niste anexa, mi-a zis doamna secretar. 
 Dl Ciorcila Razvan da citire amendamentului de la acest proiect si anume art. 43, alin (3) din 
Regulament se va modifica astfel: 
 Pentru a putea fi dezbatut amendamentul, acesta trebuie depus la secretarul general al 
comunei cel tarziu înainte de începerea ședinței Consiliului Local sau în timpul ședinței, prin 
supunere la vot. 
 Am depus acest amendament deoarece în timpul dezbaterilor pot apărea idei noi. 
 Amendametul a fost depus de dl. Ciorcila Razvan astazi la ora 15,35. 
 Dl cons Chitic Constantin - vă rog să folosiți modelul de amentament de la regulament. 
 Dl primar – să vă ganditi la ce amendamente aduceți, dacă schimbă proiectul si se modifică în 
sensul  aplicării unei anumite legislații, care uneori trebuie bine aprofundată de doamna secretar.   

D-na secretar – nu întâmplător am creat acel grup, vă rog să utilizați grupul de WhatsApp inființat, 
să puneti întrebari, sa discutam despre ceea ce nu întelegeti sau aveți nevoie de lămuriri suplimentare. 

Dl. Viceprimar Hamad Al – Essa Tatal – este vorba dle primar, dacă în timpul discuțuulor apar 
amendamente și inițiatorul este deacord si sunt legale. 
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Primar – daca proiectul este votat pe oedinea de zi și se aduc îmbunatațiri, nu am avut niciodată 
nimic împotrivă. Este vorba de baza legala sa nu avem probleme cu hotararile, daca este cea uzuală, nu 
este nici o problema, dar pot si și situații care cer o aprofundare. 

dl. cons. Berușcă Lucian  – pana acum nu puteam face amendamente decat în scris, de acum ssa 
putem și in timpul sedințelor, nu o să vină nici un coleg cu ceva foarte complicat, să putem schimba puțin. 

 Se supune la vot amendamentul prezentat de dl cons.Ciorcila Răzvan și se aporba cu 13 voturi 
pentru. 

Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare mai sus prezentat care se aproba cu 13 
voturi ”pentru” și 2 on line, devenind astfel HCL nr. 1 din 28.01.2021. 

 
2. Se trece la punctul doi al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind alegerea 

președintelui de sedință pentru perioada februarie - aprilie 2021. 
Dl cons Ciorcila Răzvan – propune ca președinte de ședință pe dl cons Berușcă Lucian. 
Nemaifiind alte propuneri se la vot propunerea facuta se supune la vot propunerea d-lui Ciorcila si 

se aproba cu 13 voturi pentru, devenind astfel HCL nr. 2 din 28.01.2021. 
 
3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea organizarii 

retelei scolare pe raza U.A.T COMUNA MĂGURA, Jud. Bacău, pentru anul școlar 2021/ 2022. 
Dl cons. Ciorcila Răzvan – având în vedere ca eu si dl Berusca facem parte din consiliul de 

administrașie, s-a discutat această rețea școlară și nu este nici o problemă.  
 Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se votează cu 14  voturi ”pentru” si o 
abtinere d-na consilier Vasiloiu Doinita, devenind astfel H.C.L. nr.3/ 2021. 
 
            4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și anume  Proiect de Hotărâre privind darea în administrare 
a bunurilor imobile (cladiri si terenuri aferente) in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat de pe raza localitatii Magura, proprietate publica, către Scoala Gimnaziala ,,Emil 
Braescu” Magura, judetul Bacau. 
 Nefiind discuții proiectul de hotarare se supune la vot și se voteaza cu 14 voturi pentru și o abținere 
d-na consilier Vasiloiu Doinița, devenind astfel HCL nr. 4/2021. 
 
 5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea utilizarii 
excedentului bugetului local al comunei Magura rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2020 in 
suma de 2.624.195,60 lei ca sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare. 

Dl cons. Berușca Lucian-cei 300.000 lei, sunt pentru facturile ce trebuiesc achitate până la 
acordarea bugetărilor de la PNDL. 

Dl primar- da să folosim acesti bani pana vin banii de la PNDL, nu au facturi foarte mari și trebuiesc 
sprijiniți. 

Dl Berusca Lucian- corespunde cu graficul de lucrari cel de pe PNDL? 
Dl primar-da corespunde cu graficul de la PNDL, la scoala Crihan am trecut pe gaz, in loc de lemne 

cum am fost initial trecuti. 
Dl cons Berușcă Lucian- ne incadram în costul initial. 
Dl primar – da. 
D-na consilier Băiceanu Sorina – pe ARMANU – vom asfalta, avem gaze, dar avem apa canal? 
Dl primar- avem un contract multianual care va expira în anul 2001. 
Dl cons Chitic Constantin- nu prea este în regula sa se asfalteze. 
Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal- pare o chestie gresita, dar cand am aprobat asfaltul pentru 

ARMANU, nu ar fi trebuit sa fi avut in vedere atunci, lucru care nu s-a întamplat. 
Dl Chitic Constantin- să-l consultam si pe dl cons. Județean? 
Dl cons.judetean Pleșca Bogdan – vă salut, vă doresc să aveți un mandate cu multe realizări, mai 

ales pentru Comuna Măgura. Daca e vorba de apa canal, în ce situație ne aflam cu îndeplinirea masurilor 
care sunt de efectuat? 

Dl primar – am primit si noi notificare că s-a semnat contractual de finantare, conditiile pentru 
implementare pe POIM sunt îndeplinite, condițiile pentru preluarea CRAB zizează alt lucu, nu investiția pe 
POIM. 

Dl cons Pleșca Bogdan- sunteți intr-o mare eroare cu planul de masuri de îndeplinit. Am venit să vă 
întreb dacă sunt îndeplinite aceste măsuri. Dacă nu sunt îndeplinite, CRAB-ul poate sa-ți retragă aceste 
investiții. Vom munci cot la cot cu dumneavoastră. Voi urmări îndeaproape investițiile din comuna si cum se 
cheltuie banii. Voi ține  
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Dl primar – sunteți într-o gravă eroare. Primarul își organizează aparatul cum crede că îî este de 
folos.   

Dl cons Berușcă Lucian - cate puncte sunt rezolvate din cele 24 de la CRAB? Proiectul de apa 
canal e la stadiul de SF, cand se face alimentarea cu apa canal să se prinda sume si pentru aducerea la 
starea initiala a terenului. 

Primar – putem discuta la diverse. 
Dl cons Berușcă Lucian – referitor la asfaltarea de pe Armanu, ar trebui să se facă, mai durează 

mult până la apa și canal, si în faza de SF sa se prindă decopertarea sfalt. 
Dl cons Chitic – se poate întrerupe garantia. 
Dl viceprimar. Și la investiția cu gaze naturale s-a avut în vedere asfaltul existent. 
Dl cons. Chiper Mihai - referitor la drumul de pe ARMANU eu țin să se asfalteze, s-au saturat de 

promisiuni. 
Dl primar- domnilor consilieri nu are rost să ne cramponăm în astfel de discutii, nu stim cu siguranță 

când vor începe lucrarile la apa canal, mai ales urmeaza ca PUG-UL să extinda suprafata de intravilan. 
Dl. Viceprimar - și la investiția cu gaz s-a facut pe lângă asfalt. 
Dl cons Brînza Mihai – până la un moment dat ați ținut sedința în frâu, dle președinte. 
Dl cons Ciorcila Răzvan – starea străzilor din ARMANU? 
Dl cons Chitic Constantin – discuția despre strada ARMANU, a fost că o asfaltăm, acolo asfalt este 

60%, sunt gavioane, zid de sprijin. 
 
Nemaifiind discuții proiectul de hotarare se supune la vot și se voteaza cu 13 voturi pentru și 2 voturi 

on -line devenind astfel HCL nr. 5/2021. 
 
6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si anume .Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de 

actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca, din familiile beneficiare de venit minim 
garantat pentru anul 2021. 

Dl primar - prezinta materialele de la acest punct. 
Dl cons. Berușcă Lucian- de ce nu încercați să-I dați la serviciul de Gospodărire Comunala în 

subordine. 
Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal – Avem mai multe personae beneficiare de ajutor social, dar 

sunt scutite de munca (au vârsta de pensionare), avem o singura persoana la munca la Legea nr. 416/ 
2001.  

Chiar daca pe hartie nu am săgeți cu, compartimentele în subordine,  eu mi-am facut datoria și i-am 
pus la treaba pe cei de la gospodărire. 

Dl cons Ciorcila Răzvan – ați răspuns că vreti să munciți, dar aveți cu cine? Vreau să fac o remarcă 
pozitivă, cred că e una din puținele comunei care au astfel de situație la social. 

D-na Băiceanu Sorina - sustin darea în subordine de persoane. Să fie pus pe hârtie. 
 
Nemaifiind discuții proiectul de hotarare se supune la vot și se voteaza cu 13 voturi pentru și 2 voturi 

on -line devenind astfel HCL nr. 6/2021. 
 
7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi Proiect de Hotărâre privind înregistrarea Comunei Magura în 

Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și 
modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line. 

D-na secretar – am unit cele doua referate 
Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal – prezinta materialele de la acest punct. 
Dl cons. Trăistaru Vlad - am vorbit cu d-na de la SNEP - ne trebuie un cont. 
D-na secretar- aceste probleme țin de executiv. 
Dl primar - mai sunt de rezolvat foarte multe probleme. 
Dl cons Berușcă Lucian – la o ședință de anul trecut s-a zis că *** 
Dl primar – nu stăm foarte bine pana nu rezolvam toate problemele. 
Dl Ciorcila Răzvan – o estimare, cat ar mai dura. 
D-na Secretar – se poate plăti si acum prin banca. 
Nemaifiind discuții proiectul de hotarare se supune la vot și se voteaza cu 13 voturi pentru și 2 voturi 

on - line devenind astfel HCL nr. 7/2021. 
 
8.Se trece la punctual 8 al ordinii de zi Proiect de Hotărâre privind însușirea Deciziei nr.9 din 

06.01.2021 și a Raportului de follow-up nr. 1953/ 22.12.2020 pentru Decizia nr. 9/ 02.02.2018 a Camerei de 
Conturi Bacău. 



 5

D-na secretar – prezintă ce este în raport. 
Nemaifiind discuții proiectul de hotarare se supune la vot și se voteaza cu 13 voturi pentru și 2 voturi 

on -line devenind astfel HCL nr. 8/2021. 
 
9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind nominalizarea 

reprezentanților Consiliului Local al comunei Măgura în comisia pentru evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Măgura, pentru activitatea desfăşurată în anul 
2020. 

Dl cons Nita Valeriu –propune pe dl Chitic Constantin. 
Dl cons. Hamad Al Essa Talal – propune pe dl. Cons Ciorcila. 
Dl cons. Marcu propune pe d-l Berușcă Lucian 
Se trece la votul propunerilor facute: 
Dl consilier Chitic Constantin – 13 voturi ”pentru”. 
Dl consilier Ciorcila Răzvan – 9 voturi ”pentru”. 
Pentru dl consilier Berusca nu mai este cazul 
Nemaifiind discuții proiectul de hotarare se supune la vot și se voteaza cu 13 voturi pentru și 2 voturi 

on - line devenind astfel HCL nr. 9/2021. 
 
ORDINE DE ZI SUPLIMENTARA 
 
1. Se trece la  primul punct al ordinii de zi suplimentare si anume proiect de hotarâre privind  

aprobarea  prelungirii scrisorii de garantie bancara  din partea Bancii Comerciale Romane  in favoarea 
AFIR   in vederea prelungirii  contractului  nr. C0760CN00021710400376 din 27.04.2018  pana la 
27.04.2022  pentru   proiectul  “  Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, sat Magura, comuna 
Magura , judetul Bacau “ finantat din fonduri externe nerambursabile prin PNDR -   FEADR – Sub-masura 
7.60 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural    prin  PNDR. 

Dl primar da citire materialelor de la acest punct, datorita pandemiei dar mai ales sumelor din anul 
2018, nu mai bateau sumele pentru executie. 

Dl viceprimar- am o singura întrebare și constructorul poate să-și prelungească contractul? 
D-na secretar- nu. 
La sedinta a ajuns si d-na consilier Vasiloiu Doinița. 
Nemaifiind discuții proiectul de hotarare se supune la vot și se voteaza cu 14 voturi pentru și 1vot on 

-line devenind astfel HCL nr. 10/2021. 
 
2. Se trece la al doilea proiect suplimentar al ordinii de zi și anume proiect de hotarâre privind  

aprobarea  prelungirii  scrisorii de garantie bancara  din partea Bancii Comerciale Romane  in vederea  
prelungirii contractului de finantare   pentru proiectul  “Infiintare si dotare gradinita 2 grupe cu program 
normal si 2 grupe cu program prelungit , sat Crihan, comuna Magura ,judetul Bacau”   finantat din fonduri 
externe nerambursabile prin PNDR -   Sub-masura 7.2 –  „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii 
de baza la scara mica prin  PNDR,  in favoarea AFIR . 

Dl cons Beruscă Lucian – care este valoarea acestor scrisori de garanție. 
D-na secretar – aproximativ  6800 pe fiecare proiect. 
Dl cons.Berușcă Lucian – în luna septembrie a fost doar o plancarda si atat, are de gând 

constructorul să se apuce. 
Dl primar- vor începe lucrarile, dirigintelede santier nu este de acord să să lucreze pe timp de iarnă. 
Dl cons Berușcă Lucian – ce sunt banii din excedent, din împrumut? 
D-na Secretar – sunt de la AFIR, avansul. 
 
DISCUTII SI INTERPELARI 
Dl. Consilier Ciorcila Răzvan – intrarea pe o uliță la D-na Maricica Pavel, ulița este foarte îngusta, 

sunt niște pomi care nu permit accesul unei masini mai mari, sau bugetat bani pentru toaletare. Sohodolul 
și Crihanul are nevoie de balast e nevoie să se faca ceva. 

Dl primar – cu privire la problemele d-nei Pavel Maricica, nu am primit nici o  sesizare, e o ulița asa 
a fost dintotdeauna, și nu se va putea intre cu o mașină de mare tonaj. 

Dl viceprimar- am citit și eu pe facebooK, problema nu e nucul,  ci alți copaci care împiedica accesul 
pe drum, nu pot să mă duc să fac curat in fața caselor. Să facem un proiect de hotarare cu taierea pomilor 
contracost. 

Dl primar- asa ceva implica forta de munca,  oameni care să fie instuiti pe asemenea lucrari. 
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Dl viceprimar- strazile sunt inguste nici mașina de gunoi nu poate intra pe anumite strazi. În fiecare 
zi suntem prezenti la stația de pompe canalizare, se arunca tot felul de gunoaie în canalizare. A primit 
sesizari în legatura cu câinii comunitari, să bugetăm o sumă pentru rezolvarea acestor probleme. Eu merg 
cu mașina mea să se accepte achiziționarea unei mașini 4x4. Am facut adresa la SOMA pentru a cere 
pubele. 

Dl primar- s-au creat atatea scenarii cu privire la venirea unui medic de familie, că s-ar tine postul 
pentru fiica mea, nu d-lor, sunt de parcurs  niște proceduri legale, în acest sens, s-a rezolvat problema a 
venit d-na doctor ROBU de la comuna Luizi Călugăra. Am sunat mereu la Casa de Asigurari, nici ei nu erau 
familiarizați cu aceasta situatie. 

Dl cons. Ceunaș Constantin - o solutie a cainilor fara stapân ? 
Dl primar – da o solutie ar fi sa nu li se mai dea de mancare, am discutat aceasta problema și cu dl 

viceprimar, 
Dl cons Ceunas-să se intervină pe dr. Str. Bisericii, Cujbic, Poarta Jitariei. 
Dl viceprimar- am trimis deja pe dl Bisericii. 
Dl cons Brinză Mihai- e foarte vocal dl viceprimar, l-aș intreba pe strada Arinilor nu s-a dat nici un 

pic de anitiderapant. Nu putem să luam oamenii nostri să-I expunem și nu avem nici utilaje. Să avem în 
vedere să intrăm si pe străzile înguste, să poată să intre o salvare, pompierii. 

Dl. Viceprimar – am mostenit un sistem defectuos, inclusiv de Craciun am fost acolo. 
Dl primar – tine de educația oamenilor. 
Dl viceprimar – să săpăm să ne ducem peste deal. 
Dl cons Chitic Constanti – vă spun că ce e in canalizare e de la apa pluvial. E a doua oara cand se 

spune de aceasta comisie. 
Dl viceprimar- degeaba facem balastari daca nu sunt rigole. 
Dl cons .Nita Valeriu – am vorbit de asfaltare, sunt zone unde sunt utilitați si nu sunt asfaltare, să 

prindem banu in buget. 
Dl cons Berusca- proiectul de pe CNI depus in 15.01.2020. Ce se mai știe de el? 
Dl primar – da este depus la CNI cu toate AVIZELE. 
Dl cons Beruscă Lucian – după ce trece va intra in proiectare? 
Dl primar – avem foarte multe suprapuneri , am fost deja intrebați de cei de la CNI. 
Dl Beruscă Lucian – dar Cujbic – Metalbac? 
Dl primar- pentru Cujbic - Metalbac am dat proiectul la refacut. 
Dl cons Berușcă Lucian – ce s-a facut în august cu Ultraproiect? 
Dl primar- drumurile in sat nou Crihan. 
D-na secretar – sunt prinse pe lista sinteza. 
D-na cons Băiceanu Sorina – având în vedere că se va lucre la buget, va informez ca la biserica din 

Dealu Mare se infiltreaza apa prin acoperis, are neveie de finantare anul acesta. 
Dl primar- conosc bine situatia, aceasta biserica este monument istoric, sper să gasim solitii pe CNI, 

daca nu din bugetul local. 
D-na cons Băiceanu Sorina – nu am auzit nimic de Drumul din Valea Magurii. 
Dl Plesca Bogdan- daca tot s-a ridicat problema de biserica ar trebui aprobat in consiliul local. Dl 

Ceunas a ridicat problema cu câinii comunitari de ce nu încercati la Bacau. 
D-na Baiceanu Sorina- săptămâna trecuta am luat legatura cu primarul Bacăului si am vorbit cu 

șeful adăpostului din Bacău. Nici măcar contra-cost nu se poate să prindă câinii. 
Dl primar- conoastem problema, nu poate să vină cu arma, nu are voie. 
Dl PLeșca Bogdan – ați încercat să faceți un parteneriat cu cineva? 
Dl viceprimar – m-am gandit să fac un tarc prin GAL. Sunt problema și cainii comunatari si cei cu 

stapân. 
Dl cons Trăistaru Vlad- dalele de pe drumul de Pe Vale s-au uzat, să le inversam intre ele. 
Dl cons Chiper Mihai – avem si noi o problema cu drumul de la biserica, sa se prindă niste bani 

pentru betonare, nu poate ajunge nici salvarea nici pompierii. 
Dl cons Berușca – poate fi trecut în domeniul public. 
Dl primar – anual am sustinut, sunt și private care vor să ne sprijine cu acel drum. Am negociat să-l 

doneze la primarie. 
Dl viceprimar – Dl Ciorcila a venit cu o solutie fiecare consilier să adopta cate un câine. 

           Nemaifiind alte proiecte de hotărâri, Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările acesteia. 
Filmarea ședinței face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
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