ROMÂNIA
JUDETUL BACĂU
UAT COMUNA MAGURA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
al şedinţei extraordinară a Consiliului Local al Comunei Măgura
din data 19.07.2021

Încheiat azi, 19.07.2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei
Măgura, la care sunt prezenţi 9 consilieri fizic: d-nii consilieri Băiceanu Sorina, Chiper Mihaită, Ceunas
Constantin, Vasiloiu Doinița, Chelaru Mihaela, Dăscălescu Costel Sorin, Berușcă Lucian, Hamad Al Essa
Talal, Trăistaru Vlad Ștefan si 5 voturi online Chitic Constatin, Ciorcilă Răzvan, Niță Vasile Valeriu, Marcu
Adrian, Puiu Marian si 1 vot depus Brînză Mihai , 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.110 din
13.07.2021.
Ședința 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 d-na cons. Baiceanu Sorina
D-na președinte de ședință verifică voturile depuse și apoi dă citire ordinii de zi a ședinței:
1.
Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de sedință pentru ședința Consiliului Local
din data 19.07.2021
– initiator, Primar – Costrăş Iordache.
2.
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.
Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiect de hotarare privind primirea UAT Berești
Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacău –ADIB și modificarea
Actului Constitutiv și a Statutului acesteia.
Se aproba ordinea de zi cu tot cu proiectul de hotarâre suplimentar in unanimitate.
ORDINEA DE ZI:
1.Se trece la primul punct al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui
de sedință pentru ședința Consiliului Local din data 19.07.2021.
Este propusa ca presedinte de ședință d-na cons. Băiceanu Sorina.
Nefiind discutii se supune la vot propunerea facută si se voteaza cu 15 voturi pentru, devenind astfel
HCL nr. 47 din 19.07.2021.
2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind rectificarea nr. 1 a
Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Măgura, județul Bacău.
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S-a depus amendametul cu nr.1 la proiectul de hotarâre de către d-nii consilieri:Beruscă Lucian,
Băiceanu Sorina, Niță Vasile Valeriu, Trăistaru Vlad Ștefan, Talal Al-Essa Hamad.
Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal sunt de acord mai putin cu cei 50.000 lei pentru școala
Dl primar – nimeni nu muncește fără bani.
Dl cons. Berușcă Lucian – la sfârșitul anului 2019 s-a facut la fel, nu a mai solicitat nimeni până
acum un singur contract pentru constructii, montaj dotare.
Se supune la vot amendamentul făcut.
Se votează cu 10 voturi ”pentru” amendamentul.
Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 13 voturi pentru și 2
abțineri, devenind astfel HCL nr.48 din 19.07.2021.
3.Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi și anume Proiect de hotarâre privind primirea UAT Berești
Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacău –ADIB și modificarea
Actului Constitutiv și a Statutului acesteia.
Nefiind discuții se supune la vot Proiectul de hotarâre se aprobă cu 15 voturi ”pentru”, devenind
astfel HCL nr49 din 19.07.2021.
Dl primar-arata ca pe viitor amendamentele să fie depuse în timp util pentru a fi studiate atent.
Dl Hamad Al Essa Talal- daca era politic nu trecea nimic.
D-na Baicenu Sorina- reusim sa facem înmagazinarea la apa cât mai repede?
Dl Ceunas Constantin –arata ca trebuie sa vorbim cu CRAB-ul de a furniza apa, ca la cei din
sectorul Intre Vii.
Dl primar- ducem lispă de asistență calificată, nu știm nimic referitor la administrare. Este necesar să
facem contract cu o firmă pentru a face contractele la apă, din 1800 de beneficiari s-au facut doar 600.
D-na Băiceanu Sorina- are contract din martie și a plătit în aprilie la S.C. Gold.
Dl viceprimar- cum se încaseaza c/v la apă?
D-na contabil – deocamdată nu avem bază de date, se lucrează la ea.
Nemaifiind alte proiecte de hotărâri, Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările acesteia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Băiceanu Sorina

Contrasemnează,
pentru SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
Consilier superior Cimpoiașu Maria
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