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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
UAT COMUNA  MAGURA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei  Măgura 

din data 25.02.2021 
 
 

 Încheiat azi, 25.02.2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei  
Măgura, la care sunt prezenţi 14 consilieri fizic  și un vot online - cons. Puiu Marian, prezență asigurată 
conform prevederilor: H.C.L. Măgura nr. 1/ 28.01.2021, H.G. nr. 35/ 10.02.2021 privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în perioada 
12.02.2021 - 13.03.2021 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, 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. 42 din 
19.02.2021. 

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. 
 A votat prin mijloace electronice dl. consilier :Puiu Marian 
 La aceasta sedința participa dl. Traistaru Constantin.  
 Președinte de ședință este dl cons.Berușcă Lucian. 
 Dl președinte de sedință dă citire ordinii de zi a ședinței: 

1.  Proiect de Hotărâre privind modificarea art. 4  și a termenelor din anexa la HCL nr. 
36/ 17.07.2020 privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor 
aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de 
către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Comuna Măgura 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfăşurată de asistenţii 

personali ai persoanelor cu handicap pe  2020 angajaţi ai Primariei  comunei Magura judeţul Bacau 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

3. Proiect de Hotărâre privind însușirea Deciziei nr.7/ 20.01.2021 și a Raportului de audit 
financiar nr. 1887/11659/ 17.12.2020 pentru Decizia nr. 7/ 20.01.2021 a Camerei de Conturi Bacău  
                                               – initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

4. Proiect de Hotărâre privind propunerea de desfiintarea/demolarea Scolii Generale din sat 
Sohodol si a cladirii Atelier Scoala arondata Scolii Gimnaziale ,,Emil Braescu” din sat Magura, comuna 
Magura, judetul Bacau 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
5. Proiect de Hotărâre privind alipirea imobilelor cu nr. cadastral 65163 si nr. cadastral 576, 

aflate in Domeniul privat al comunei Măgura, judetul Bacau 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

 Dl primar – solicita suplimentarea ordinii de zi cu Proiect de hotarare privind însusirea si confirmarea 
identitatii unor bunuri care apartin domeniului public al comunei Magura, judetul Bacau. 
 Se supune la vot ordinea de zi a sedintei cu tot cu suplimetarea facuta de dl. primar care se aproba 
cu 
15 voturi ”pentru”. 

Se supune la vot procesul verbal din 21.01.2021. 
Dl viceprimar –Hamad Al Essa Talal – la discutiile refeeritoare la cei care trebuie să presteze muncă  

și sunt beneficiary ai Legii nr. 416/ 2001, nu se prea întețege ce am vrut să spun. 
Secretarul general al comunei – Voi asculta filmarea si voi complete. Oricum am scris la sfârșitul 

procesului verbal că filmarea face parte integrantă din acesta. 
Se aproba Procesul verbal din 21.01.2021, cu 15 voturi ”pentru”. 
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            ORDINEA DE ZI 

1. Se trece la primul punct al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind modificarea art. 
4  și a termenelor din anexa la HCL nr. 36/ 17.07.2020 privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea 
procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 
inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Comuna 
Măgura. 

Dl. Primar - prezinta materialele de la  proiectul de hotarare sus mentionat. 
Dl. viceprimar Hamad Al Essa Talal – adica vorbin de obligațiile ce au curs de la starea de urgență 

și până acum. Adică dacă unul are obligații din urmă nu intră? 
Dl. Primar – este la fel ca celalalt proiect, numai că se prelungește data până la care se poate 

beneficia de scutire de accesorii.  
D-na secretar general: explica modalitatea de aplicare a scăderii accesoriilor. Este vorba de 

resanțele de la 31.03.2020. 
D-na cons. Băiceanu Sorina – cei care au plătit accesoriile până la data prezentei. 
D-na secretar general: Intră în discutie doar cei care au plătit între 15.12.2020 si data prezentei 

hotărâri. Se face analiza pe fiecare caz în parte. Este o procedură.  
Dl Ciorcila Răzvan – vroiam să intreb cam același lucru ca d-na Băiceanu, deci cei care plătesc 

restanța beneficiază de scutire. 
Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal – nu pot sa trec peste asta,  la un moment dat și eu trebui asă 

plătesc, aveam vreo 4000 lei majorari de întarziere. O parte din colegi au spus că așa e corect. La 31 
decembrie am plătit vreo 13000 lei. cum ramane cu cei care au platit la zi, nu este corect. 

Dl cons. Berușcă Lucian- acest proiect a fost inițiat pentru că a fost o relaxare fiscală, pentru ca era 
pandemie. 

Nemaifiind discuții proiectul de hotarare se supune la vot și se voteaza cu 15 voturi ”pentru”, 
devenind astfel HCL nr. 12/2021.  

 
           2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea raportului 
privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pe  2020 angajaţi ai 
Primariei  comunei Magura judeţul Bacau. 
           Dl primar prezinta materialele de la acest punct. 
           Dl cons. Berusca Lucian- stiți daca guvernul va sustine mai mult acest program? 
           Dl primar – nu stiu nimic în sensul acesta . 
           D-na cons Baiceanu Sorina – o întrebare colaterala, daca exista o situație cu persoanele singure în 
vârsată  care nu au nici un venit. 
           Dl primar- nu stiu. 
           D-na secretar au ajutoare sociale. 
           D-na Baiceanu Sorina – am identificat câteva persoane eu, Viscreanu, Hurdubei. 
Dl Cons Ciorcila Razvan- Hurdubei a murit! 
D-na consilier Baiceanu Sorina- au varsta de pensionare dar nu se pot pensiona, când ajung la o anumita 
varsta nu mai pot munci. 
           Dl cons. Berusca Lucian – eu am recomandat să se adreseze serviciului social. 
 Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se votează cu 15  voturi  ”pentru” din 
care un vot On-line Puiu Marian,  devenind astfel H.C.L. nr. 13 / 2021. 
 
            3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și anume  Proiect de Hotărâre privind însușirea Deciziei nr.7 
din 20.01.2021 și a Raportului de audit financiar nr. 1887/11659/ 17.12.2020 pentru Decizia nr. 7/ 
20.01.2021 a Camerei de Conturi Bacău 
 Dl consilier Berusca cum rezolvam problema banurilor de carburatn, este prins si în procesul verbal 
anterior si d-na contabil aspus ca nu sunt. 
            Dl primar- nu ați înțeles bine  s-a data termen de reconstituire, responsabil era dl Petroaia Mugurel, 
am solicitat situatii de la OMV, le vom pune cap la cap iar ce nu se va putea justifica se va plati. 
            Dl cons Brînză Mihai – combustibilul este justificat pe activitați, nu s-au gasit cotoarele, s-au 
recuperat o parte. 
            Dl cons Berușcă Lucian- ne puteți explica de ce un angajat al primariei a circulat fara rovinetă? 
  Dl primar- ne-am deplasat, tot colectivul, la înmormântarea mamei d-nei Zaharia,atunci s-a 
intamplat. 
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 Nemaifiind discuții proiectul de hotarare se supune la vot și se voteaza cu 15 voturi ”pentru” din care 
unul on-line Puiu Marian, devenind astfel HCL nr. 4/2021. 
 
           4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind propunerea de 
desfiintarea/demolarea Scolii Generale din sat Sohodol si a cladirii Atelier Scoala arondata Scolii 
Gimnaziale ,,Emil Braescu” din sat Magura, comuna Magura, judetul Bacau. 
           Dl cons. Ciorcila Razvan – inainte de sedință am vorbit cu colegii și cu d-na secretar, în Sohodol 
scoalal este pe paianta ne se mai poate reabilita. Mi-aș dori ca in locația respective să facem un muzeu al 
satului, sunt foarte multe obiecte tradiționale din cauza ca nu sunt păstrate corespunzător se degradeaza. 
            Dl primar- daca ne referim la cladirea respective este intr-un grad avansat de degradare și nu 
primim nici un fel de aprobare, se fac expertize. Un muzeul al satului ar trebui sa funcționeze într-o zona 
centrală a localitatii, cred ca ar fi bine să fie in cele 2 Sali in care functioneaza gradinita acum, dup ace vom 
muta copii in gradinita cea noua. Eu cred ca in zona Sohodol este foarte retras, idea in sine este foarte 
bună. Acolo am gândit să facem un teren de minifotbal, imprejmuit corespunzator. 
          Dl cons Berusca Lucian – care este suprafata totala? 
          Dl primar- 900 mp. 
Dl cons Brînză Mihai-îl felicit pe dl primar ca a luat masura asta, o sa dispara de acolo un muzeu al 
mizeriei.În ceea ce privesta amplasarea unui teren de minifotbal, idea este foarte buna, poate vom gasi 
înțelegere la vecini să ne dea teren. 
Dl primar – am gasit  înțelegere, au dat deja declaratii. 
Dl viceprimar- ar fi fost bune să fie și clădirea care se darâmă din curtea primariei si căminul de la Sohodol. 
Dl primar- dar caminul de la Sohodol este prins în acest proiect de hotarâre. 
Dl viveprimar Hamad al essa Talal- am fost cu arheologii in teren in vederea emiterii avizului pentru PUG și 
am gasit foarte multe cioburi. 
D-na consilier Vasiloiu Doinita- forte multe au fost restaurate și se află în muzeul de la școala generala nr. 2 
Osebiți. 
Dl primar – ieri am reusit să introducem pe lista sinteza de la CNI biserica SF.NICOLAE. 
D- na cons.Băiceanu Sorina- felicitari. 
Dl cons Nita Valeriu – aducțiunea de la Casa agronomului se va face cu::::::: 

Nemaifiind discuții proiectul de hotarare se supune la vot și se voteaza cu 14 voturi ”pentru” din care 
unul on-line și o abținerea – d-na consilier Vasiloiu Doinița devenind astfel HCL nr.15/2021. 

 
           5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind alipirea imobilelor cu nr. 
cadastral 65163 si nr. cadastral 576, aflate in Domeniul privat al comunei Măgura, judetul Bacau. 
            Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre si se voteaza cu 14 voturi ”pentru” din care 
unul on-line și o abținere dl cons. Chitic Constantin, devenind astfel HCL 16/2021. 
 
            6.Se trece la punctul proiect pus suplimentar pe ordinea de zi si anume proiect de hotarare privind 
însusirea si confirmarea identitatii unor bunuri care apartin domeniului public al comunei Magura,judetul 
Bacau. 
             Dl cons. Ciorcila Razvan- am vazut str, Garofiței, de unde tine si pana unde? 
             Dl primar-este formata din 4 sectoare,am fost la București CNI pentru drumuri si Biserica SF 
NICOLAE, am scos drumurile din CTE pentru că erau intabulate provizoriu. 
              Dl viceprimar-nu am știut ca sunt intabulari provizorii, sunt intabulari sau nu? 
D-na secretar – explica ce  însemna intabularea provizorie. 
Dl cons Marcu Adrian-e posibil să fie mai multe? 
Dl primar- o să verificam. 

Nemaifiind discuții proiectul de hotarare se supune la vot și se voteaza cu 15 voturi ”pentru” din care 
unul on-line devenind astfel HCL nr.17/2021. 

 
Se trece la discutii: 
Dl .Traistaru Constantin – văd că timpul tot trece și nu mai este de asteptat, de 4 ani vorbim de 

drumul pe Vale, are garanție 5 ani, în octombrie anul acesta expira. Mă adresez Consiliului Local și dacă nu 
se rezolva o să mă adresez la alte organe, cine a plătit acesti bani pentru drum o să răspunda, s-au pus 
mai multe podete.Nu s-a respectat rigola carosabilă. S-au adus rigole folosite în niște locuri. S-au facut 
podețe mai multe, fără a cere consimțământul consiliului local. 
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-Tuia de la primaria s-au pus si nu a avut cine sa-i ude, sa-i plăteasca cine se face vinovat că s-au 
uscat. 

-Loturile 16 si 17 au fost luate, ca ulterior să se vanda. Contractele au fost reziliate în 2004 – 2005. 
-S-au facut doua proiecte la gaz pentru satul Sohodol, puteau să se economiseacsca bani pe 

proiectare. 
Dl cons Berusca Lucian- sunt chiar trei proiecte. 
Dl Trăistaru Constantin – aici este spălarea unor bani necurati. 
Dl cons Ciorcila Răzvan – să nu se faca confuzia de familii Ciorcila, ca are legatura cu mine. O 

problema foarte grava, s-a tras gazul în Sohodol, dar drumul nu a fost adus la forma initiala. Sunt probleme 
si in satul Crihan, știu ca nu avem buget dar trebuie adus la un nivel bun de circulat. Cand  o să prindem 
bani pentru cainii comunitari, sa mediatizam darea in adoptie. 

Dl viceprimar- cu privire la balastare , am facut un referat pentru ballast. 
Dl primar- am vorbit cu dl viceprimar să punem pitra concasata cu gederul. 
Dl viceprimar -  - daca intervenim cu buldo mai rau facem. 
Dl cons. Ciorcila Razvan – stim. 
Dl viceprimar – referitor la canii comunitari, am vorbit cu mai multe firme si primariile vecine, trebuie 

să rezolvam cumva. Stiti nu mai putem sa dăm fosc la crengi. 
Dl primar – haideți să achiziționam un echipament tocator. 
Dl cons Berusca Lucian-am contactat doua sociatați care fac brichete. 
Dl primar – să prindem in buget bani pentru taierea crengilor. 
D-na consilier Baiceanu Sorina - un 200 mp intr-o vale, sa facem un compost pentru crengi și 

Frunze uscate, pentru toata comuna. 
Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal – cea mai buna soluție e un tocător de lemne. În Armanu s-a 

facut presiune ala gaz, în doua trei luni vom avea gaze. 
Dl primar- nu în 2-3 luni, mai este de facut un record la magistrală, în maxim 2-3 săptămâni, dam 

drumul la licență la ANRE. 
Dl viceprimar- am fost cu dl primar la ABA pentru regularizarea pârâului Negel. 
Dl primar- ieri la Bucuresti am discutat si aceasta problema, au zis ca-si vor îndrepta atenția și catre 

pâraie, sper să prindem și noi cand se vor aloca asemena fonduri. 
Dl viceprimar – mi-a dat dl primar prin dispozitie sa ma ocup de contractele de la apa să o luam 

efectiv. 
Dl primar- va trebui să umblam la organigrama pentru a prinde personal la sistemul de apa. 
Dl viceprimar sunt probleme la canalizare in fiecare saptămâna, s-a rezolvat cu BCF nu mai avem, 

avem carduri. Am facut referat pentru a pune emițătoare de viteza in dreptul scolilor. 
Dl primar- am fost la Consiliul Judetean, se vrea un ADI pentru transportul în comun. Suna 

interesant proiectul. 
Dl cons Brînza Mihai- Cujbicul este dezastruos, esti consilier, nu se mai face nimic. Au aparut foarte 

mulți caini pe Dealul Cujbic, Resturile de crengi se pot da la necajiți pentru foc. Nu s-au mai toaletat copacii 
de sub fire. 

Dl cons Chitic Constantin- d-le presedinte de sedință văd că sedinta este doar a d-lui primar ți a d-lui 
viceprimar, noi putem pleca? 

Dl presedinte de ședință – nu. 
D-na cons. Baiceanu Sorina- sunt multe proprietati care sunt ”abandonate”, moștenitorii sunt în 

diferite colțuri ale lumii, copii au plecat, și care zac într-o paragina de nedescris. Să facem o dată primavera 
și o dată toamna o zi/ sâmbătă a curățeniei. Sa facem un proiect de HCL, pot să mă ocup de el. Să iasă 
toată lumea la curățenie. Să aducă primăria saci. Sa uitat voluntariatul. 

D-na secretar – este deja un HCL cu godpodarirea comunală. 
Dl cons Dăscălescu Sorin – tot mai mulți cetățeni din zona Coton reclamă că podul s-a surpat și nu 

mai au pe unde trece cand vin de la magazine, microbus. Și puntea care era s-a stricat, a putrezit. Sa 
facem unul din metal. Dl din zona a spus ca daca i se pun la dispoziție materiale il va face el. 

Dl primar- o să ne ocupam, notați dle Viceprimar. 
Dl cons Ceunas Constantin- m-am apucat de curațat islazul, unde duc crengile. 
Dl primar- gasiti dumneavoastră un capat. 
Dl cons. Marcu Adrian - colegii se plâng ca nu au balast, noi vrem să-l luati, a apărut o adâncitura în 

asphalt, trebuie vazut ce se întâmplă acolo. Se știe ceva de iluminatul public? 
Dl primar - Pe surse este aprobat, vad ca si domnul Berușcă stie, dar aș fi vrut să vă spun după ce 

aveam ceva scris. 
Dl cons. Ciorcila Răzvan – trebuie un utilaj/ tocător, cunosc pe cineva care să ia rumegușul. 
Dl primar- raspunde intrebarilor puse de dl Trăistaru Constantin. 
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- Eu nu stiu de o cantitate foarte mare rămasă la Toma, care să fie acoperitoare pentru o eventual 
balastare. 

- Referitor la tuia i-am primit de la cineva sponsorizare, nu am dat bani. 
- Referitor la loturile concesionate nr. 16 și nr. 17, lotul 16 sau 17, am fost cu el în instantă și 

am pierdut, iar celalalt lot  ne-am deplasat la fața locului, care era o construcție care avea planșeu peste 
parter. 

Dl cons. Chitic Constantin – în anul 2004-2005 au fost loturi care  aveau doar gard si au fost lasate, 
așa-i dle Traistaru.. 

 Dl Trăistaru Constantin – da, dar dacă nu au construit în 24 luni, lotul trebuia luat, asta o să rezolve 
parchetul.  

Discuții în contradictoriu. 
Președintele de ședință îi solicit domnului Traistaru Constatin să respecte ordinea în ședință, dacă 

nu i se ia cuvântul. 
 Dl primar – în legatura cu gazul au fost trei proiecte la gaze pe Sohodol, da asa m-am priceput eu, 
nu aș vrea să scot în evedență ca am avut în zona licență din anul 2011. Unul din proiecte a fost mai vechi 
venit din trecut. Iar celelalte doua au fost proiecare si executie. Mă acuzați că am facut cu un anumit scop. 
Vis a vis de drumul din sectorul Valea Măgurii, nu stiu daca erau chiar atât de folositoare rigolele. Incă e în 
garanție drumul. Nu sam cunoștință că s-a spus cuiva să nu facă un podeț undeva. 
           D-na cons Vasiloiu Doinița - sa tinem cont în buget pentru un teren de footbol la scoala generala nr. 
2 Osebiti, reabilitarea corpului A la scoala nr. 2, care nu a fost niciodată reabilitată. 
           Dl presedinte de sedință Berusca Lucian: la AFM se pot depune proiecte pe anvelopare scoli până 
pe data de 02.07.2021, se încadreaza și scoala 2. Prezintă pe scurt  
 Dl Traistaru Constantin - dar cu podețele care nu s-au facut, ce se întâmplă? Am lăsat 1,4 miliarde 
beconomie, ce s-a facut cu ei. și cu angajarile astea de la primărie, ce face polițistul comunitar, de ce este 
plătit. 

Discuții în contradictoriu. 
            Dl presedinte de sedință:  cheamă la ordine, vă evacuez din sală. Ori vă opriți ori încetez  ședința. 
            Dl primar – nu trebuie să țipați, să va exteriorizați așa.  

Acum îi raspund d-nei consilier Vasiloiu Doinița, avem o echipă interesata pentru un teren de sport, 
școala 2 nu are intabulare, și eu aș putea să dau vina pe alte persoane care nu au făcut în trecut, ar fi 
trebuit să fac și eu, dar ne-am apucat acum. Iar de la POR, pentru scoala 1 ni s-au cerut clarificari. Vedem 
și varianta  
            D-na Vasiloiu Doinita – vom primi o sponsorizare de 26.000 lei, pentru table interactive. 
            Dl primar- nu stiu daca avem și pe POR, cred că dotările nu vor intra. Cu toții putem colabora să 
facem ceva, decât să ne aricim aici. 
           Nemaifiind alte proiecte de hotărâri, Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările acesteia. 

Filmarea ședinței face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
 
  
  
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     Contrasemnează, 
           Lucian Berușcă                                             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                                                                                        
                                                                                                Elena Irina Apetroaei  
 


