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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
UAT COMUNA  MAGURA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei extraordinară a Consiliului Local al Comunei  Măgura 

din data 12.07.2021 

 

 

 

 Încheiat azi, 12.07.2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei  
Măgura, la care sunt prezenţi 5 consilieri în sala de sedinta, 5 voturi online si 5 voturi depuse personal, 
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.104 din 
12.04.2021. 

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. 
 Președinte de ședință este dl cons.Trăistaru Vlad Ștefan. 
 Dl președinte de ședință varifică voturile depuse și apoi dă citire ordinii de zi a ședinței: 

1. Proiect de Hotărâre privind rectificarea nr. 1  a Bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 
2021  al comunei Magura, județul Bacău 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale pentru anul 2021 la patrimoniul Asociatiei 

GAL ,,Plaiurile Bistritei”  
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contributiei la finantarea costurilor anuale de intretinere a 
persoanelor cu handicap  pentru anul 2021 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
                     Se aprobă cu 15 voturi pentru. 
 
 ORDINEA DE ZI: 

 1.Se trece la primul punct al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind rectificarea nr. 1  a 
Bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2021  al comunei Magura, județul Bacău 

   Dl primar – da citire materialelor de la acest punct. 
 Dl primar- stăm bine la încasari până la acesta dată, am încasat în plus 300.000 lei. Această 
rectificare am făcut-o pentru probleme urgente, cred că am fost înțeles greșit îi luam ca ca un împrumut 
temporar, până ne vin banii de la PNDL. Am mai procedat așa și în anii anteriori. Avem de făcut recepția la 
Grădiniță, este ultima plată îi luam de la gaze temporar, după acea ne vin banii îi ducem la gaze. 
 Dl președinte de sedință- asta ar însemna ca pentru un an gradinița să ramănă goală. 
 Dl primar- aveți și dumneavoastră copii, e păcat să-i vitregim de aceste condiții de care vor beneficia 
în noua gradiniță. Este vorba ca în lunile august, septembrie să se deblocheze  la gaze naturale, îmi doresc si 
eu să începem proiectarea. Nu pot lua de la drumuri ca se lucrează. Nu pot duce la alt capitol că se cheltuie , 
de la PNDL se întorc banii înapoi la buget. Îmi pare rău că am fost înțeles greșit. 
 Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal- dacă stau și mă gândesc la rece, la prima vedere nu aș fi nici eu 
de acord. Cea mai mare problemă pentru mine este apa, sitemul va claca, pentru mine asta e cea mai 
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importantă, eu și dl primar ne preocupăm foarte mult de aceste lucruri. Săptămâna trecută s-au ars 2 pompe, 
dacă nu facem înmagazinare vom intra în colaps. Se aruncă în canalizare tot felul de lucruri.. Eu zic să luăm 
bani de la gaze  doar pentru gradiniță, pentru scoală, nu, daca Guvernul nu dă banii repede. 
 Dl primar - clar ai dreptate cu apa, dar revin cu ideea daca ducem banii la apă, aceștia nu mai vin 
înapoi. Sunt primarii care nu au nici macar constructor pe PNDL. Vom incerca să găsim în alta parte 
20.000lei , pentruca acești bani nu se vor mai întoarce de nicăieri. 
 Dl viceprimr- pot face un amendament d-na secretar? 
 D-na secretar – acum, nu. Trebuie făcut pană înainte de ședință. 
 Dl viceprimar - atunci să facem o alta sedință. 
 Dl primar – ședință extraordinare se mai pot face. Gradinița este o prioritate, banii de la gaze stau 
acolo. 
 Dl președinte de ședință Traistaru Vlad Stefan – aici ideea e simplă, acum nu mai putem face 
amendamente. Am înțeles că nu sunteți de acord. 
 Dl viceprimar – să facem o extraordinara ș isa fie toți în cunoștință de cauza cu amendamentul. 
 Dl cons Chiper Mihai- este momentul să ne abținem și să fie ceilalți colegi, că nu vă văd bine. 
 Dl primar- eu nu m-am gândit că vor fi astfel de probleme. La apă sunt o gramadă de probleme, o 
parte din lucrările care voiam să le facem se suprapun cu lucrările de la POIM. 
 Dl viceprimar- poate să vină mama POIM, nu putem lăsa lumea fără apă. 
 Dl primar - o parte din lucrări se suprapun și nu putem face nimic. 
 Dl cons. Chiper Mihăiță- eu personal acum am înteles, eu va spun ca cei din Crihan, ar vrea sa fie 
scoala gata, sa ne putem duce copii. 
 Dl președinte de ședință Trăistaru Vlad – dacă în două luni ne vin banii de la PNDL, si acum nu 
avem nevoie la gaze, de ce să nu votăm? 
 Dl primar- nu avem nevoie de bani la gaze în urmatoarele 2 luni, îî putem lua temporar. 
 Dl președinte de sedință eu cred că la un primar PNL nu vor fi probleme. 
 Dl primar - dl prim ministru Cîțu a spus ca va face rectificare la Guvern nu la partid. 
 Dl președinte de sedință- dacă e asa voi vota proiectul de hotarâre în forma prezentată in lumina 
garanției dumneavoastră. 
 Dl viceprimar eu voi vota daca se pun bani la apă. 
 Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre si se voteaza: 7 pentru, 7 abtineri: dnii 
cons. Băiceanu Sorina, Beruşcă Lucian, Ciorcilă Răzvan, Ceaunaş Constantin, Chiper Mihai, Hamad Al- 
Essa Talal, Niţă Valeriu  și un vot împotrivă – dl. Cons. Chitic Constantin. Proiectul de hotărâre nu a fost 
adoptat. 
 

 2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei 
anuale pentru anul 2021 la patrimoniul Asociatiei GAL ,,Plaiurile Bistritei”. 
 Dl viceprimar – din anul 2016 de când am achitat tot, am vazut un singur reprezentant de la GAL. In 
alte GAL-uri se duc din an în an sa explice. Am luat un buldo și de atunci nimic. Noi nu am mai primit 
nimic. 

Dl presedinte de ședință Traistaru Vlad Stefan- să se vină cu un Raport de activitate de la GAL. 
Dl primar- este dreptul dumneavoastră, vreau să vă spun că au luat un buldo, e întradevăr un GAL 

neperformant, dar vedeți ca s-au asociat cu Consiliul Județean. 
Dl primar - a venit si dl Talambă și nu a reușit să covingă nici un producător sa depuna proiecte pe 

fonduri europene. 
 Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre si se voteaza: 7 pentru, 7 abtineri: dnii 
cons. Băiceanu Sorina, Beruşcă Lucian, Ciorcilă Răzvan, Ceaunaş Constantin, Chiper Mihai, Hamad Al- 
Essa Talal, Niţă Valeriu  și un vot împotrivă – dl. Cons. Chitic Constantin. Proiectul de hotărâre nu a fost 
adoptat. 
 
          3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea contributiei la 
finantarea costurilor anuale  de intretinere a persoanelor cu handicap  pentru anul 2021. 
 D-na secretargeneral al comunei prezinta materialele de la acest punct. 
 Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre, se voteaza cu 15 voturi ”pentru”, devenind 
astfel HCL nr.45 din 12.07.2021. 
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 4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și anume proiect de hotarăre privind alegerea președintelui de 
sedințî pentru perioada august –octombrie 2021. 

Este propusă d-na consilier Băiceanu Sorina 
 Nemaifiind discuții se supune la vot propunerea facută și se voteaza cu 13 voturi “pentru”, 2 abtineri 
– dna. Cons. Băiceanu Sorina ţi dl. Cons Brînză Mihai, devenind astfel HCL nr. 46 din 12.07.2021. 
 Dl primar - Nu am nici un interes să iau banii de la gaze să îi duc în alta parte. Unii vor înțelege poate 
acest lucru. Singura mea dorință este sa nu blocăm o investiție în derulare. Ne uitam la cei din jur că au 
investiții, dar văd că noi nu ne dorim, ne dorim să punem o talpă, să nu se faca nimic. Daca țineți minte m-
am pus pe lista de consilieri atunci când am candidat  al 9-lea, eu am venit să fac ceva pentru comună, să 
continui ce am început. 
           Nemaifiind alte proiecte de hotărâri, Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările acesteia. 
 
  
  
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     Contrasemnează, 
           Trăistaru Vlad Ștefan                                            SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                     

                                                                                                      Apetroaei Elena Irina 


