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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
UAT COMUNA  MAGURA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare convocată de îndată a Consiliului Local al Comunei  Măgura 

din data 21.04.2021 
 
 

 Încheiat azi, 21.04.2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Comunei  Măgura, la care sunt prezenţi 10 consilieri fizic, patru voturi online si un vot depus 
orginal 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. 
68 din 15.04.2021. 

Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi: 
1.Proiect de Hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor/ tarifelor pentru unele 

servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

2.Proiect de Hotărâre pentru aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitare Bacau – ADIB pentru anul 2021 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
 3.Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționarii unor imobile, terenuri intravilane limitrofe 
Bazinului 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. 
Se da citire proiectului ordinii de zi cu tot cu proiectele prinse suplimentar pe ordinea de zi: 
1.Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada mai – iulie 

2021 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

2.Proiect de Hotărâre privind solicitarea de transmitere a imobilului, având numar de 
inventar MFP 35738, cod de clasificare 8.28.10, cartea funciară nr. 61418 – Corp clădire Măgura, 
situat in sat Magura, strada Calea Onesti, comuna Magura, judetul Bacau, din domeniul public al 
statului si administrarea Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in domeniul public al comunei 
Magura, judetul Bacau 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
    3.Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţii:” Lucrări în primă urgență de reabilitare drumuri din comuna Măgura, județ Bacău” 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

 4.Proiect de Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice și 
Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentelor şi asigurarea 
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Lucrări în primă urgență de reabilitare 
drumuri din comuna Măgura, județ Bacău” 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
         5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației pentru alipirea a 3 (trei) terenuri 
situate in satul Crihan, cu numerele cadastrale 62309 in suprafata de 2500 mp., numarul cadastral 
62310 cu suprafata de 6000 mp. si numarul cadastral 62311 cu suprafata de 2500 mp 
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– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
6.Proiect de Hotărâre 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. 
 7.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 01.05.2021, în conformitate cu Legea nr. 153/ 28.06.2017 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
 8.Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Magura pentru anul 
2021  

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
           9.Prezentare adresa nr. 124876/ 02.04.2021 a Municipiului Bacău. 

Proiecte suplimentare: 
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii 

publice de alimentare cu apă și de canalizare 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

2. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitare Bacau – ADIB pentru anul 2021 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea achiziționarii unor imobile, terenuri intravilane limitrofe 

Bazinului 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. 
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. Avem Rapoarte si pentru 
proiectele de hotărâre depuse suplimentar. 

Au fost depuse 4 voturi online a domnilor consilieri Brînză Mihai, Chitic Constantin, Puiu 
Marian Traian, Niță Valeriu, unul adus personal al dlui consilier Ceaunaș Constantin, iar consilieri 
prezenți efectiv în sala sunt 10. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu tot cu proiectele suplimentare. 
Se voteaza cu 15 voturi ”pentru”. 
Se supune la vot Procesul verbal al sedinței din data 30.03.2021. 
Se voteaza cu 15 voturi ”pentru”. 
Dl consilier Ciorcila Razvan depune un amendament la Proiectul de buget. 
Se trece dezbaterea punctelor cuprinse pe ordinea de zi: 
Consilierii locali au hotărât să se înceapă cu punctul 8 al ordinii de zi. 
8. Se da citire materialelor de la punctul 8 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre 

privind aprobarea bugetului local al comunei Magura pentru anul 2021. 
Dl primar - prezinta ce modificari a facut in lista de investiții inițiala. 
D-na contabil Popa Maricica – înmâneaza consilierilor lista modificarilor făcute. 
Dl consilier Ciorcila Razvan – ar mai trebui bani prinsi la burse. 
Dl primar - am completat bani la bursele de la scoala. 
D-na secretar general a comunei general a comunei am rugamintea de a se face publica 

propunerea de amendament. 
Dl primar- cu privire la amendamente ar fi bune sa stim din timp de ele, pentru ca avem si 

investițiile în curs. 
Dl presedinte de sedință – din discutiile purtate cu colegii nu am umblat la investiții. 
Se da citire amendamentului nr. 1 la Proiectul de hotarâre nr.30 din 13.04.2021 privind 

aprobarea bugetului local al comunei Magura pentru anul 2021. 
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Dl primar – de fiecare data am facut diferenta intre ce este o reparative si ce este o 
constructie nouă. Preotul de la Crihan nu prea avem cu ce să-l ajutam pentru ca nu are pusa la 
punct situația juridica a drumului 

Dl presedinte de sedință da citire în continuare amendamentului. 
Dl primar - avem foarte multe investiții la care nu am prins deloc bani. La tractor am vrea 

leasing. Cred ca va trebui să facem un credit si trebuie să avem în vedere rata de indatorare. Daca 
luam si DUSTER-ul in leasing, ne creste rata de îndatorare. 

D-na contabil – la Horgesti au 2 Masini Duster. 
Dl consilier Ciorcila Razvan- la Magura la 5 km de Bacau nu avem apa, ce să mai zicem. 
Dl presedinte de ședință – daca hotarâm să luam un leasing DUSTER, putem să 

rambursăm anticipat când hotarâm să luăm. 
D-na contabil- ce bani trebuie sa prindem pentru gradinița, trebuie anul acesta ca sa se 

ducă în excedent. 
Dl cons Beruscă – prezintă în continuare amendamentul. 
Dl viceprimar- din dorința de a face bine, o să facem rău. La un moment dat o să avem si 

alte lucrări la CNI. Trebuie să apelăm la un credit, și dacă luăm în leasing ne crește gradul de 
îndatorare. Avem o singură Dacie pe care o întind toate compartimentele. Iarna nu poți lua 
LOGANUL să mergi pe teren accidentat. 

Dl. cons. Berusca Lucian - Dl Ciorcila a spus să luăm una mai ieftină. 
Dl. cons. Dăscălescu Sorin – ce ar fi mai ieftin decât un DUSTER. 
Dl.cons. Berușcă Lucian am propus 50.000 lei pentru locul de joacă din COTURI. 
Dl primar- în punctul COTURI, avem o foarte mare problema, este sub cota de inundații, si 

va costa de 20 de ori mai mult decât ați prins dumneavoastră, vor trebui puse  gavioane  pe toata 
lungimea terenului. 

Dl viceprimar - am fost eu la directorul de le Apele Romane si nu ne pot psprijini cu bani 
pentru aceasta zonă. 

Dl primar- da dl. Dir. GAINA a spus, nu  avem bani. 
Dl consilier Trăistaru – dacă nu merg în Coturi să ducem o parte la mașină. 
Dl viceprimar- Locul de joaca să fie în noua gradiniță. 
Dl cons Beruscă Lucian – să ducem la DUSTER cei 50.000 de la locul de joaca. 
Se da citire în continuare  la amendament. 
Se dezbate problema cu stația  din zona COLINA. 
Dl primar - putem să expropriem  pentru lucrări de utilitate publică, nu o putem cumpara 

fără drum. 
Dl viceprimar – eu am discutat cu cei de acolo să-și facă o asociație, acolo este probelma 

cu canalizarea. 
Dl primar - am vrut să ne întâlnim și să dicutăm intr-o sedință reunită. 
Dl cons. Ciorcilă Răzvan – stiți că 4 ani la rând așa am facut. 
D-na contabil Popa – suma de 50000 ne ajunge pentru un numar de 70 câini. 
Dl presedinte de sedință -  prezintă în continuare amendamentul. 
Dl Ciorcila Răzvan – sa facem cu buldo, rețeua de apă, am scuti la manopera. 
Dl primar – cat avem proiectul pe POIM nu putem face nici o lucrare pe apa canal. Ne 

trebuie AC si Avize. 
Dl cons. Dăscalescu Sorin – aș avea și eu un amendament la acest proiect de hotarâre, să 

se prinda o suma și pentru podul din punctul ARSENIE - Valea Măgurii. 
Dl primar - da este o scăpare a mea și nici nu am avut de unde să pun bani. 
D-na secretar general a comunei - investițiile care sunt facute fără autorizație de construire 

vor fi imputate de către Curtea de Conturi. 
Dl consilier  Dăscălescu Sorin – sa folosim alt termen să nu ne creeze probleme. 
Dl primar – avem o problemă foarte importantă, ce vom face cu școala nr. 2  Măgura - 

Osebiți, se pot depune pe CNI dar ar fi bine să ne orientăm spre alte fonduri. 
Dl cons Berușcă Lucian - Se diminieaza punctul 31 și se duc banii pe 2 investiții: 

1.60000 lei podul de la Arsenie; 
2.40000 lei, AFM Școala generală nr. 2 Măgura; 
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Dl primar - este foarte bine la punctul 32, este o idee mai veche de a mea. 
Dl cons Berușca – au ma ramas 40000 lei, și-I duceți unde vreți d-na contabil. 
Dl primar- cred ca trebuia sa văniți să discutăm înainte de ședință. 
Dl cons Berușcă Lucian - 20000  îi ducem la DUSTER. 
D-na contabil- daca tot aveți amendamente să stiți ca este necesară inventarierea/legarea 

arhivei. 
Dl cons Berușcă Lucian- noi nu i-am angajat aici așa, poate se poate renegocia contractul 

cu VODAFONE. 
D-na contabil - la ORANGE, plătim pentru tabletele copiilor, nu sunt de acord să luam din 

banii pentru funcționare. Nu avem de unde să plătim, închidem lumina și plecăm. 
Dl viceprimar- s-a discutat cu cei de la Consiliul Județean, că am putea face o asociere, ca 

să putem demara cu ceva pe drumuri. 
Dl cons. Berușcă Lucian - putem să funcționăm așa pâna în august,  după vine rectificarea. 
Dl primar - trebuie să vedem acum ce facem. 
D-na contabil - noi nu trebuie să ne întindem mai mult decât plapuma. 
D-na secretar general a comunei - da întradevar este o mare problemă arhiva, nu avem 

unde să mai depozităm nici un document, sunt foarte aglomerate și birourile din aceasta cauză. 
Dl primar - trebuie să vedem la stațiile de autobuz, să vedem unde se pot amplasa. 
Dl cons. Ciorcila Răzvan – cei de la Consiliul Județean au cerut de la primărie ce nevoie de 

trasee avem. 
Dl primar – eu nu sunt interesat. 
D-na secretar general a comunei - trebuie facut un studiu de traffic de către Consiliul 

Județean. 
Dl cons Trăistaru Vladuț – să luam de la stații, să luăm  doar 1000 lei. 
D-na cons . Băiceanu Sorina - am informații că vor fi 10 curse pe Metalbac și 10 curse pe 

Colina. 
Dl cons.Ciorcila Răzvan - Consiliul judetean  în anul 2022 va fi o nou licitație, vor să vadă 

că vom face stații. 
Dna Secretar general al comunei – să facem stații înaintea traseului? 
Dl cons.Trăistaru Vlad - la cap funcționare, cred că este prevazut pentru 11 luni și în 

decembrie trebuie puți bani. 
Dl. Viceprimar- hai să lăsăm capitolele, așa poate ne trebuiesc 4 stații de autobuz și să 

vedem ce va fi. Sunt foarte mulți care vor să cumpere terenurile concesioanate, să le evaluăm și 
să le vindem. 

D-na secretar general a comunei general a comunei - o mare parte din aceste terenuri au 
ajuns la scadența noi nu putem sa luăm decât impozit. 

D-na contabil- dacă asfaltarea se facea din alte fonduri nu ar mai fi existat astfel de 
probleme. 

Dl primar – avem de achitat drumul din ARMANU, avem nevoie de bani la gaze. 
Dl cons Berușcă Lucian - mandatul trecut, ați ținut minte, ați spus că va fi racordată la gaz. 
Dl primar- am descoperit că avem un studiu, am fost la TG Mureș și nu ne-au dat decât 

rețele de distribuții, nu pentru extinderi. 
Dl cons Berușcă Lucian- în ultimul ordin ANRE se prevede că în următorii 5 ani ne 

recuperăm banii. 
Dl viceprimar - până în august avem un respiro pentru gaze. 
Dl primar- vom avea nevoie bani pentru investiții, propunerile nu sunt nule dar de unde 

bani? 
D-na Popa – reia amendamentul si noteaza modificarile. 
Dl consilier Dăscălescu Sorin – să se prinda banii pentru pod. 
Dl primar - hai să facem un proiect să dăm banii, o sumă modică  pentru DALI și 

consultantă. Deci să se adauge la investiții punctul 25. 
Dl cons Berușcă -  5% e bine. 
Dl consilier Dăscălescu Sorin - eu cred că podul este mult mai important decat  

indicatoarele si bariera la primarie. 
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Dl primar- da întradevar este vorba de un numar de 20 case care sunt afectate din cauza 
acestui pod. 

Dl cons. Ciorcila Răzvan să stiți că o parte din consilieri nu au vrut sa dea bani la biserică 
de la Răzășie. 

Dl cons Chiper Mihai- dar pentru noi acolo la Crihan, părintele a ramas ultimul, la Răzășie 
s-a tot primit bani  că au construit. Stiți cum urca băbuțele la biserica la Crihan? 

Dl primar -în fiecare an am pus bani la biserica din Crihan. 
Dl cons Beruscă Lucian – decizia cu biserica Crihan este luată, nu renunțăm la ea. 
D-na cons. Băiceanu Sorina- preotul de la Răzășie are unde sluji. 
Dl cons Berușcă Lucian-  ce e cu suma de 150000 lei  de la CNI. 
 Dl primar- este suma pentru PTH de la  proiectul Reabilitare Drumuri în regim de urgență. 
Dl cons Marcu Adrian- ce se va întâmpla cu cei care nu au trase utilitățile? 
Dl primar- pentru toți acestia se vor face subtraversări, ne-au chnuit foarte mult 

suprapunerile. 
D-na cons. Vasiloiu Doinița - este de acord cu amendamentele, dar se abține. 
  
Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se votează cu 14  voturi 

 ”pentru” și o abținere d-na cons Vasiloiu Doinița, devenind astfel H.C.L. nr.33/2021. 
 
1.Se trece la primul punct al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind alegerea 

președintelui de sedință pentru perioada mai – iulie 2021. 
Dl cons. Ciorcila Răzvan propune pe dl cons. Trăistaru Vlad. 
Nemaifiind discuţii,  se supune la vot propunerea facuta şi se votează cu 15  voturi 

 ”pentru”, devenind astfel H.C.L. nr.26/2021. 
 
2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anumeProiect de Hotărâre privind solicitarea de 

transmitere a imobilului, având numar de inventar MFP 35738, cod de clasificare 8.28.10, cartea 
funciară nr. 61418 – Corp clădire Măgura, situat in sat Magura, strada Calea Onesti, comuna 
Magura, judetul Bacau, din domeniul public al statului si administrarea Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale, in domeniul public al comunei Magura, judetul Bacau. 

Dl primar prezinta materialele de la acest punct. 
Se modifica denumirea investiției - Imobilul prevăzut la art. 1 se utilizează pentru 

amenajarea unui sediu administrativ cu destinatia de Primarie/ construire sediu administrativ/ sala 
de conferințe prin asigurarea fondurilor de la bugetul local/ finanțări nerambursabile, într-un termen 
de 3 ani de la preluare. 

Dl consilier Marcu Adrian- se va lua toata locatia? 
Dl primar- numai jumătate 
Dl consilier Dăscălescu singura problema e linia continua din acea zonă. 
Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se votează cu 15  voturi 

 ”pentru”  , devenind astfel H.C.L. nr.27/2021. 
 

         3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii:”Lucrări în primă urgență de reabilitare 
drumuri din comuna Măgura, județ Bacău”. 

 Dl primar da citire materialelor de la acest punct. 
Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se votează cu 15  voturi  ”pentru”, 

devenind astfel H.C.L. nr.28/2021. 
 

          4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind predarea către 
Ministerul   Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii 
“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii „Lucrări în primă urgență de reabilitare drumuri din comuna Măgura, județ Bacău” 

Dl primar da citire materialelor de la acest punct. 



 6

     Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se votează cu 15  voturi  ”pentru”, 
devenind astfel H.C.L. nr.29/2021. 
 
 5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 
documentației pentru alipirea a 3 (trei) terenuri situate in satul Crihan, cu numerele cadastrale 
62309 in suprafata de 2500 mp., numarul cadastral 62310 cu suprafata de 6000 mp. si numarul 
cadastral 62311 cu suprafata de 2500 mp 

 Dl primar da citire materialelor de la acest punct. 
          Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se votează cu 15  voturi  ”pentru”, 
devenind astfel H.C.L. nr.30/2021. 
 

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre 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. 

D-na secretar - a mai venit un post de la prefectura. 
Dl primar -  am gândit să curățăm un pic rolurile fiscale, trebuie facută curățenie pentru 

ghișeul.ro., pentru a fi mai eficienți. 
Dl consilier Ciorcilă - vreau să vă întreb de consilierul de personal, e dreptul 

dumneavoastră. Bugetul e foarte stramtorat, o să avem de unde să-l plătim, că vad ca e pe studii 
superioare? 

Dl. Consilier  Traistaru Vlad – apreciez că ați modificat postul de consilier personal pe studii 
superioare, așa cum a solicitat. 

Dl primar - vreu să aduc o persoana care are experianță în administratie. Personalul din 
primarie nu poate implementa o astfel de lista de investiții. 

Dl consilier Ciorcilă – sa fie o persoana care sa aiba experienta si pe fonduri europene. 
D-na consilier Băiceanu Sorina - am o sugestie, daca are o asa experiență în domeniu, să 

se ocupe de comunicarea din partea primăriei. Există  o lipsă de comunicare care duce la polemici 
pe internet.  facebook. 

Dl primar – am să am în vedere, eu nu mai reușesc. 
D-na secretar general al comunei – aș vrea sa prezint un lucru bun și unul mai puțin bun. 

Am cerut și permisiunea domnului primar.  
Va prezint, întâi, un scurt istoric despre ce s-a întamplat  pet axe și impozite din 2016 și 

până în present: 
- Încasări anul 2016                                           –   948.740,66 lei; 
- Încasări anul 2017                                            –   958.668,97 lei; 
- Încasări anul 2018                                            – 1.063.834,23 lei; 
- Încasări anul 2019                                            – 1.244.187,26 lei; 
- Încasări anul 2020                                            – 1.351.527,47 lei; 
- Încasări perioada 01.01.2021 – 23.04.2021     -     950.407,95 lei.  
Sunt un pic nemulțumită de judecata asta pe facebook. 
Dna Cons. Baiceanu Sorina – cred că e vorba de comunicare, ca nu se face. 
D-na secretar general al comunei – va rog sa ma lasati un pic sa vorbesc,  e o judecată 

rautăcioasa din punctual meu de vedere. Nicăieri în legislatie, nu scrie că trebuie sa facem 
comunicare de informatii de interes public pe facebook. Nu că ar trebui să fim judecați așa și pe 
facebook. Conform legii si nu numai, cea mai corectă formă de comunicare este site official. 

Primar: și care slavă domnului este plin de informații. 
D-na secretar general al comunei – site arata foarte bine, este un volum mare de informatii 

și dacă comparați cu alte primării, o să vedeți diferența.  
Dna Cons. Baiceanu Sorina – site arată foarte bine. 
Primar: este un volum mare de muncă, ca sa încarci aceste informații. 
D-na secretar general al comunei – suntem trași la răspundere că nu facem publicații pe 

facebook. Nu înteleg de ce ar trebui să facem asta. Eu nu voi face asta niciodată. Dumneavoastră 
faceti cum doriți. 
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Eu am fost judecată pe facebook, chiar înainte de ședința trecută din martie. Cum v-am mai 
spus am venit la Măgura, cu inima deschisă să fac ceva. Zic că am facut, puțin, mult mai puțin 
decât mi-aș fi dorit, dar se văd niște îmbunatățiri. Dar să se scrie vorbe urâte despre mine pe 
facebook, este un drum lung. Ce m-a durut cel mai mult e că nu ați scris dumneavoastră, dar 
cineva din consiliul local a ajutat la scrierea acelor lucruri pe facebook. Nimeni nu a sărit în 
apararea mea, că nu am vrut să pun pe ordinea de zi un anumit proiect de hotărâre. Niciodată nu 
o să mai fac pe repede inainte, poți din grabă să semnezi de legalitate o hotărâre care nu este ok. 
Stiți foarte bine că v-am sunat pe inițiatori și v-am spus că trebuie timp de documentare, de aceea 
am pus-o ca prezentare prima data pe ordinea de zi și v-am promis că se va suplimenta ordinea 
de zi cu acel punct. M-am documentat, v-am dat argument legale, ca sa fie bine și pentru 
dumneavoastră și pentru mine. 

Nu este corect pentru mine, care am încercat să fie bine, să fiu murdărită în halul asta pe 
facebook.  

Dna Cons. Baiceanu Sorina –unde este postat, că nu am văzut. 
D-na secretar general al comunei – cine a postat este din comună și mă asteptam ca din 

inițiatorii hotărârii să ia atitudine.  Eu sunt funcționat public, nu persoană public și nu am nevoie de 
publicitate pe facebook, să se scrie cuvinte urâte. Ce m-a durut cel mai mult e că materialele au 
plecat de la un consilier local.  

Primar: toate acestea pun presiune pe oamenii acestia, este foarte mult de muncă. Uitațivă 
și dumneavoastr, avem pe ordinea de zi 12 proiecte de hotărâre, acolo trebuie invocate articole de 
lege, si vine cineva care a mâncat semințe până la ora 12 și aruncă o cioară, că secretara nu vrea 
să pună un proiect pe ordinea de zi. Dacăm te grăbești poți greși, iar apoi tot acestia vor spune: ia 
uite ce ilegalități fac. La presiune poți greși, de asta e bines ă le facem în tihnă ca să stăm cu toții 
linistiți. 

Dl viceprimar – tot așa, din cauza celor scrise pe facebook, un coleg ne pleaca. Dl. Paladie 
a facut foarte multe lucruri pe PUG. 

Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se votează cu 14  voturi 
 ”pentru”    și o abtinere a dl cons.Dascălescu Sorin, devenind astfel H.C.L. nr.31/2021. 

 
 7. Se trece la punctual 7 al ordinii de zi și anume 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 01.05.2021, în 
conformitate cu Legea nr. 153/ 28.06.2017. 

Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se votează cu 14  voturi 
 ”pentru” și o abtinere al dl cons.Dascălescu Sorin devenind astfel H.C.L. nr. 32/ 2021. 

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARA 
1. Se trece la primul punct al ordinii de zi suplimentare si anume Proiect de Hotărâre 

privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu 
apă și de canalizare. 

Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se votează cu 14  voturi  ”pentru” și 
o abtinere a dl cons. Hamad Al Essa Talal devenind astfel H.C.L. nr. 34/ 2021. 

 
2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre pentru aprobarea 

cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare Bacau – ADIB pentru anul 2021. 
Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se votează cu 14  voturi  ”pentru”    

și o abtinere dl cons. Hamad Al Essa Talal devenind astfel H.C.L. nr. 35/ 2021. 
 
3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 

achiziționarii unor imobile, terenuri intravilane limitrofe Bazinului 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”.  

Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se votează cu 15  voturi  ”pentru”,  
devenind astfel H.C.L. nr. 36/ 2021. 
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Se prezinta adresa venita de la municipal Bacau, nr. 124876/ 2021, inregistrata la primaria 

comunei Magura la nr. 4445/ 2021, cu privire la o asociere intercomunala in vederea gestionarii 
unui serviciu de ecarisaj eficient. 

Dl primar - idea este foarte buna, daca vom mai putea lua și niste fonduri. 
D-na secretar - e un fel de ADI. 
 
DISCUTII SI INTERPELARI: 
Dl primar- adresez multumiri si felicitari d-nei director, a adus o suma frumusica la scoala. 
D-na director Vasiloiu Doinita – da, este suma de 60 000 lei de la Asociația Agricola, Fan 

Curier, SC.Dedeman, Metalbac, s.a 
           Nemaifiind alte proiecte de hotărâri, Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 
acesteia. 
 
 
 
  
  
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     Contrasemnează, 
           Lucian    Berușcă                                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                                                
                                                                                                Elena Irina Apetroaei  
 


