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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
UAT COMUNA  MAGURA  
CONSILIUL LOCAL  
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei  Magura 

din data 30.03.2021 
 
 Încheiat azi, 30.03.2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei  
Măgura, la care sunt prezenţi 15 consilieri, prezență asigurată conform prevederilor: Hotărârea 
Guvernului  nr. 293/ 11.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 
data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, Hotârârii CJSU Bacău nr. 44 din 
15.10.2020 privind aprobarea măsurilor suplimentare de prevenire și combatere a efectelor pandemiei 
de COVID-19, H.C.L. Măgura nr. 1/ 28.01.2021 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, viceprimarul comunei Hamad Al – Essa 
Tala, iar din partea aparatului de specialitate al primarului participă: secretarul general al comunei 
Apetroaei Elena Irina.  
 Ședința a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Măgura, judetul Bacau nr. 56  
din 24.03.2021. 
 Președinte de ședință este dl. Cons. Berușcă Lucian 
 Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștei publice, a dreptului 
cetățenilor și Comisia pentru programul de dezvontarea ecomico – social, buget, finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și 
construcții au depus avizele consultative pentru proiectele de hotărâri personal, comisia de 
învățământ, sănătate, cultură, protecție social, activități sportive și de agrement – au depus avizele. 

Prezența la vot a fost astfel: 15 consilieri, astfel au venit la sediul primăriei și au depus  înainte 
de ședință votul 3 consilieri (d-na Băiceanu Sorina, dl. Dacălescu Costel Sorin și d-na Vasiloiu 
Doinița), cu respectarea H.C.L. Măgura nr. 1/ 28.01.2021, H.G. nr. 293/ 11.03.2021 privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID - 19 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, fiind echipați corespunzător, intrând 
pe rând în sala de ședință, au prezentat buletinul de vot electronic – 12 consilieri.   

Secretarul General al comunei prezintă președintelui de ședință, convocatorul, confirmările de 
convocare și voturile pentru proiectul de ordine de zi, astfel: aduse personal - 3, primite electronic – 12 
(iar la ora stabilita au fost prezenti președintele de ședință – dl. Consilier Berușcă Lucian și dl. 
Viceprimar Hamad Al  Essa Talal, care au tremis în format electronic buletinul de vot). 
 În urma prezentării documentelor de către consilieri, președintele de ședință, împreună cu 
secretarul general al comunei au costatat că ședința este legal întrunită, avem cvorumul pentru 
adoptarea hotărârilor. Au primite raportele de avizare la proiectele de hotarâri de pe ordinea de zi a 
acestei ședințe de la toate cele trei comisii de specialitate ale consiliului local Măgura și consultând 
votul, constatăm că proiectul de ordine de zi cu suplimentarea întrunește prevederile Codului 
administrativ și a fost adoptat cu 15 voturi ”pentru”, acesta fiind: 

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 instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. 

DELGAZ GRID S.A., pentru suprafața de 58,00m.p. nr. cadastral 64215 – din domeniul public al 
Comunei Măgura, judetul Bacau, pentru lucrarea “Extindere retea electrica subterana pentru 
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alimentare cu energie electrica locuinta S.C. B & I Traistaru S.R.L., amplasata in localitatea Crihan, 
comuna Magura, judetul Bacau” 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
3. Proiect de Hotărâre privind modificarea punctul B2 din anexa nr. 1  la H.C.L. nr. 64/ 

28.12.2020 privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 in comuna MAGURA, 
JUDETUL BACAU 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației pentru cumpărarea a unei 

suprafețe de teren limitrofe Bazinelor de apă din zona denumită popular ”Parcul cu Pini” din intravilanul 
Comunei Măgura, județul Bacău, pentru investiția prin POIM a ”Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău  în perioada 2014 – 2020” 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
5. Proiect de Hotărâre privind privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul 

de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgura și a celorlalte structuri şi servicii 
publice subordonate Consiliului Local al comunei Măgura 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea nomenclatorului,  ierarhia  şi  coeficientii pentru 

stabilirea salariilor de baza pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul UAT COMUNA 
MAGURA, judeţul Bacău  - începând cu 01.04.2021, în conformitate cu Legea nr. 153/ 28.06.2017 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de asistență și 

reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Măgura, județul Bacău 
                      – initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contributiei la finantarea costurilor anuale  de 

intretinere a persoanelor cu handicap  pentru anul 2021 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

9. Proiect de Hotărâre privind participarea Comunei Măgura la elaborarea Studiului de 
Oportunitate pentru infiintarea si delegarea in comun a serviciului public de transport local de calatori 
la nivelul Zonei  Metropolitane Bacău prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Zona  
Metropolitana Bacău 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
10. Proiect de Hotărâre privind înființarea de noi stații pentru transportul public local din 

Comuna Măgura, județul Bacău  
– initiatori, consilieri Ciorcilă Ionuț - Răzvan, Ceunaș Constantin, Băiceanu 

Sorina, Berușcă Lucian și viceprimar Hamad Al. – Essa Talal 
  

Președintele de ședință  trece la verificarea buletinelor de vot pentru procesul verbal: 
 

a) Procesul verbal al ședinței ordinare din 25.02.2021 – aprobat cu voturi „pentru” 15, „abţineri” _0, 
voturi „împotrivă” _0_, din totalul de 15 voturi primate. 

 
Președintele de ședință  trece la verificarea buletinelor de vot pentru proiectele de hotărâre de 

pe ordinea de zi: 
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. 
Proiectul a fost adoptat  cu un numar de voturi „ pentru” 15, „abţineri”  0, voturi  „împotrivă” 0, 

din totalul de 15 consilieri prezenţi, devenind astfel H.C.L. nr. 18/2021. 
2. Proiect de Hotărâre privind instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. 

DELGAZ GRID S.A., pentru suprafața de 58,00m.p. nr. cadastral 64215 – din domeniul public al 
Comunei Măgura, judetul Bacau, pentru lucrarea “Extindere retea electrica subterana pentru 
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alimentare cu energie electrica locuinta S.C. B & I Traistaru S.R.L., amplasata in localitatea Crihan, 
comuna Magura, judetul Bacau” 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
Proiectul a fost adoptat  cu un numar de voturi „ pentru” 15, „abţineri”  0, voturi  „împotrivă” 0, 

din totalul de 15 consilieri prezenţi, devenind astfel H.C.L. nr. 19/2021. 
3. Proiect de Hotărâre privind modificarea punctul B2 din anexa nr. 1  la H.C.L. nr. 64/ 

28.12.2020 privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 in comuna MAGURA, 
JUDETUL BACAU 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
Proiectul a fost adoptat  cu un numar de voturi „ pentru” 14, „abţineri”  1, voturi  „împotrivă” 0, 

din totalul de 15 consilieri prezenţi, devenind astfel H.C.L. nr. 20/2021. 
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației pentru cumpărarea a unei 

suprafețe de teren limitrofe Bazinelor de apă din zona denumită popular ”Parcul cu Pini” din intravilanul 
Comunei Măgura, județul Bacău, pentru investiția prin POIM a ”Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău  în perioada 2014 – 2020” 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
Proiectul a fost adoptat  cu un numar de voturi „ pentru” 15, „abţineri”  0, voturi  „împotrivă” 0, 

din totalul de 15 consilieri prezenţi, devenind astfel H.C.L. nr. 21/2021. 
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de asistență și 

reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Măgura, județul Bacău 
                      – initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
Proiectul a fost adoptat  cu un numar de voturi „ pentru” 14, „abţineri”  1, voturi  „împotrivă” 0, 

din totalul de 15 consilieri prezenţi, devenind astfel H.C.L. nr. 22/2021. 
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contributiei la finantarea costurilor anuale  de 

intretinere a persoanelor cu handicap  pentru anul 2021 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

Proiectul a fost adoptat  cu un numar de voturi „ pentru” 15, „abţineri”  0, voturi  „împotrivă” 0, 
din totalul de 15 consilieri prezenţi, devenind astfel H.C.L. nr. 23/2021. 
7. Proiect de Hotărâre privind participarea Comunei Măgura la elaborarea Studiului de 

Oportunitate pentru infiintarea si delegarea in comun a serviciului public de transport local de calatori 
la nivelul Zonei  Metropolitane Bacău prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Zona  
Metropolitana Bacău 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
Proiectul a fost adoptat  cu un numar de voturi „ pentru” 15, „abţineri”  0, voturi  „împotrivă” 0, 

din totalul de 15 consilieri prezenţi, devenind astfel H.C.L. nr. 24/2021. 
8. Proiect de Hotărâre privind înființarea de noi stații pentru transportul public local din 

Comuna Măgura, județul Bacău  
– initiatori, consilieri Ciorcilă Ionuț - Răzvan, Ceunaș Constantin, Băiceanu 

Sorina, Berușcă Lucian și viceprimar Hamad Al. – Essa Talal 
 Proiectul a fost adoptat  cu un numar de voturi „ pentru” 14, „abţineri”  1, voturi  
„împotrivă” 0, din totalul de 15 consilieri prezenţi, devenind astfel H.C.L. nr. 22/2021. 

 
 Nemaifiind alte proiecte de hotărâri, Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările acesteia. 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     Contrasemnează, 
     Berușcă Lucian                                              SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                                                                                        
                                                                                                Jr. Apetroaei Elena Irina 
 
 


