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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
UAT COMUNA  MAGURA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinara a Consiliului Local al Comunei  Măgura 

din data 08.09.2021 
 
 

 
 Încheiat azi, 08.09.2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Comunei  Măgura, la care sunt prezenţi 10 consilieri fizic, d-nii consilieri Băiceanu Sorina, Chiper Mihaită, 
Ceunas Constantin, Vasiloiu Doinița, Chelaru Mihaela,  Marcu Adrian, Nita Vasile Valeriu, Trăistaru Vlad 
Ștefan, Dăscălescu Costel Sorin, Hamad Al Essa Talal  si  3 voturi online d-nii cons. Chitic Constantin, 
Ciorcila Ionuț Razvan, Berușca Lucian si 1 voturi  depus personal Brînza Mihai, lipsa dl cons Puiu Marian,  
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/ 30.03.2021 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. 123 din 
02.09.2021. 

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 toate 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 aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.464.154 lei, în 
conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri 
fiscal - bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
2. Proiect de Hotărâre privind rectificarea nr. 3 a Bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2021  

al comunei Magura, județul Bacău 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

3. Proiect de Hotărâre privind participarea COMUNEI MĂGURA la elaborarea Studiului de oportunitate 
și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate în 
Municipiul Bacău și Zona Metropolitană, a Regulamentului serviciului, a documentației de atribuire și la 
elaborarea unui Studiu de trafic pentru tren urban 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
 

Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi : 
1.Proiect de hotarare  privind desemnarea de reprezentanti ai Consiliului Local Măgura ca membri 

în Consiliul de administratie și în comisia de evaluare și Asigurare a Calitații al Scolii Gimnaziale ”Emil 
Brăescu” Măgura, judetul BacauȘ 

2.Proiect de hotararea privind aprobarea modificarii limitelor actualizarea informațiilor cadastrale și 
alipirea imobilelor cu numarul cadastral 62309 în suprafata de 2500mp., numarul cadastral 62310 în suprf. 
De 6000 mp și numarul cadastral 62311 în supraf. De 2500 mp., situate in intravilan sat Crihan, comuna 
Magura, judetul Bacau. 
 Se aproba suplimentarea ordinii de zi in unanimitate cu 14 voturi ”pentru” și ordinea de zi cu tot cu 
proiectele de hotarâre suplimentare, in unanimitate cu 14 voturi ”pentru”. 
 
 ORDINEA DE ZI: 
 



 
2

 1.Se trece la primul punct al ordini de zi si anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării 
unui împrumut în valoare de 1.464.154 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal - bugetare privind acordarea unor împrumuturi din 
Trezoreria Statului. 
 Dl primar prezinta materialele de la acest punct, se poate obtine un împrumut pentru cofinanțări si 
neeligibile  pentru proiectele  cu finanatare UE, este din trezoreria statului, cu dobanda foarte mica. 
 Sper ca in toamna asta sa se toarne placa și în primavara anului 2022 sa se finalizeze, m-am gandit 
ca putem accelera cu un astfel de împrumut pentru a putea suporta mai ușor cheltuielile neeligibile. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 14 voturi ”pentru”, 
devenind astfel HCL nr. 55/2021. 

 
2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind rectificarea nr. 3 a 

Bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2021  al comunei Magura, județul Bacău. 
Dl primar prezinta materialelel de la acest punct. Nu avem o rectificarea propriuzisă, ei doresc o 

modificare de denumire a unor investiții. Una din conditiile PNDL, este ca pe aceste drumuri unde se 
depune cerere să aibă utilitați. Să ne angajam doar pe ce avem contract cu DALI, pentru ce am proiectat 
acum doi ani. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 14 voturi ”pentru”, 
devenind astfel HCL nr. 57/2021. 

 
3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind participarea COMUNEI 

MĂGURA la elaborarea Studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului 
public local de călători prin curse regulate în Municipiul Bacău și Zona Metropolitană, a Regulamentului 
serviciului, a documentației de atribuire și la elaborarea unui Studiu de trafic pentru tren urban. 

Dl primar prezinta materialele de la acest punct. 
D-na cons Băiceanu Sorina - să ne spuna dl primar si cat ne va costa pe noi. 

 Dl cons Traistaru Vlad - se doreste un singur transportator. 
 Dl cons. Niță Valeriu – proiectul este mult mai amplu. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 14 voturi ”pentru”, 
devenind astfel HCL nr. 56/2021. 

 
4.Se trece la punctul 4 (proiect suplimentar) al ordinii de zi si anume Proiect de hotarare  privind 

desemnarea de reprezentanti ai Consiliului Local Măgura ca membri în Consiliul de administratie și în 
comisia de evaluare și Asigurare a Calitații al Scolii Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura, judetul Bacau. 

Se fac propuneri pentru membrii Consiliul de administratie al Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” 
Măgura, județul Bacău, astfel: 

- dl. Consilier local – Berușcă Lucian – 13 voturi pentru și o abținere dna cons. Vasiloiu Doinița 
- dl. Consilier local – Ciorcilă Ionuț - Răzvan– 13 voturi pentru și o abținere dna cons. Vasiloiu Doinița 

Se fac propuneri pentru membru în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității care funcționează în 
cadrul Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura, județul Bacău: 

- d-na Chelaru Alina Mihaela  - 10 voturi pentru; 
- dl. Hamad Al- Essa Tala – 2 voturi pentru; 
- 2 abtineri – dna cons. Vasiloiu Doinița și dna cons. Chelaru Alina Mihaela. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 13 voturi ”pentru” și o 
abtinere - dna cons. Vasiloiu Doinița , devenind astfel HCL nr. 58/2021. 

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Proiect de hotararea privind aprobarea modificarii limitelor 
actualizarea informațiilor cadastrale și alipirea imobilelor cu numarul cadastral 62309 în suprafata de 2500 
mp., numarul cadastral 62310 în supraf. de 6000 mp și numarul cadastral 62311 în supraf. de 2500 mp., 
situate in intravilan sat Crihan, comuna Magura, judetul Bacau. 

Dl primar prezinta materialele de la acest punct. 
Dl Hamad Al Essa Talal- de când este acest teren de sport? 
Dl primar- cred ca din anul 1999. 
Dl Hamad Al Essa Talal – nu era un litigiu acolo cu biserica? 
Dl primar- nu este, este hotarâre judecatorească. 
Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 14 voturi ”pentru”, 

devenind astfel HCL nr. 59/2021. 
 
DIVERSE: 
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 Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal - ”La multi ani”, tuturor  Mariilor, din familia dumneavoastră. Cu 
toate ca am fost in concediu, am venit luni, lumea trebuie să știe ca apa se plăteste la primarie  pentru cei 
care au contract cu noi. 

Dl primar – începand de luni avem si CUI pentru acest serviciu. 
Dl Hamad Al Essa Talal -  s-a finalizat denisiparea la apă, va da 8 mc de apă. 
Dl primar- - da am reusit sa salvam puțul l-am retubat pana la 60 m, apa este continua și vom lasa 

să se limpezească și vom faca analize la ea. Am fost la București și am vorbit la hidrologie. 
Dl viceprimar-am identificat cu dl primar teren pentru bazin. 
Dl primar pană la POIM va trebui să facem o înmagazinare, am vorbit la CRAB sa luam o cantitate 

de apă mai mare. 
Dl viceprimar- nici noi nu stim daca terenul de acolo este al nostru sau al  loc. Luizi Călugara. 
Dl primar este pe Comuna Luizi Călugăra. 
Dl viceprimar –Legat de gunoi suma este foarte mare 36.000 lei/luna plus tot aceiasi sumă la 

groapa, cetățenii ar trebui să fie mai responsabili. 
Dl primar as vrea să fac un apel la cetățeni să fie mai înțelegatori , sa selecteze cu atentie, nu este 

posibil sa plătim 6 -7 miliarde/an. Banii care-I dam la gunoi ar putea fi folositi la investiții. 
D-na consilier Băiceanu Sorina – să  strângem toate   pubelele stradale, ca sa nu se mai arunce 

acolo. 
Dl viceprimar- la Hemeius se strange o taxa pentru ridicare, cetațenii de pe Emil Brăescu, nu scot în 

general pubele negre. 
Dl cons Trăistaru Vlad – sa nu mai ridicam pubelele daca nu pun ceea ce trebuie. 
Dl viceprimar - mă întreaba oamenii când primesc toți pubele. 
Dl primar-  trebuie sa treaca 1-2 luni pana oamenii se obișnuiesc să selecteze. 
Dl viceprimar- nu aveti  idee ce se arunca in canalizare, de aceea sa ard pompele. 
D-na consilier Baiceanu Sorina- unde să arunce sticla? Microbuzul scolar de pe Valea Magurii ar 

trebuie sa mearga în capat și dimineața și dupa amiaza. 
D-na cons Vasiloiu Doinița – nu poate ajunge pana pe Fundul Văii? 
D-na cons Băiceanu – mai avem contract cu d-na doctor pentru sterilizare câini. 
Dl primar-nu avem, a avut d-na un contract  cu un ONG, a sa facem alt contract. 
Dl viceprimar – la d-na doctor, rezolvam problema câinilor  fara stapân, cu restul ce facem. Sunt 

foarte multe persoane care au legat apa pluviala la canalizare. Sunt  mulți care deverseaza în pârâu 
dejecțiile din fosa. Avem pe Smău, care a depozitat pe malul pârâului. 
 Dl primar –daca nu luăm măsuri colective. 
 Dl viceprimar – mai este o problema cu iluminatul, sunt stalpi în curtea proprietarilor, cu lampa 
îndreptata catre  locuința lor nu catre drum. 

Dl primar - au venit ieri si azi să așezam covorul asfaltic pe ARMANU, ne-am gandit ca pe dumunica 
sa inauguram Grădinița de la Magura. 

Dl viceprimar - cand va fi gata caminul sa facem acolo ședințele. 
Dl primar – în octombrie – sper să fie gata, o sa desfasuram acolo mai multe activitați 

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


