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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 26.08.2021 
 
 
 

 
 Încheiat azi, 19.07.2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei  
Măgura, la care sunt prezenţi 11 consilieri fizic, d-nii consilieri Băiceanu Sorina, Chiper Mihaită, Ceunas 
Constantin, Vasiloiu Doinița, Chelaru Mihaela, Berușcă Lucian, Marcu Adrian, Nita Vasile Valeriu, 
Trăistaru Vlad Ștefan, Chitic Constantin, Brînza Mihai si  1 vot online Puiu Marian si 2 voturi  depuse 
personal Dăscălescu Costel Sorin, Ciorcilă Răzvan, lipsa dl viceprimar Hamad Al Essa Talal, 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.  

In sala este prezent cetăteanul Iulian Moraru. 
 Ședința a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Măgura, judetul Bacau nr. 121 din 
20.08.2021. 

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 înregistrarea în scopuri de TVA pentru activități economice a Serviciului 
Public de alimentare cu apă și de canalizare al Comunei Măgura, județul Bacău  

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
 
2. Proiect de Hotărâre privind rectificarea nr. 2 a Bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2021  al 
comunei Magura, județul Bacău 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara 
Zona Metropolitană Bacău 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
4. Proiect de Hotărâre privind acceptarea unui transfer reprezentând ”autoturism” marca DACIA 
LOGAN, de la IPJ Bacău 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
 
 Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotarare privind insusirea și 
confirmarea identității unor bunuri care aparțin domeniului public al comunei Magura, judetul Bacau. 
 
 Se aproba proiectul de hotarâre suplimentar in unanimitate cu 14 voturi ”pentru” și ordinea de zi cu 
tot cu proiectul de hotarâre suplimentar in unanimitate cu 14 voturi ”pentru”. 
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 ORDINEA DE ZI: 
 1.Se trece la primul punct al ordini de zi si anume Proiect de Hotărâre privind înregistrarea în scopuri 
de TVA pentru activități economice a Serviciului Public de alimentare cu apă și de canalizare al Comunei 
Măgura, județul Bacău  

Dl primar prezinta materialele de la acest punct, si spune ca va fi un cont separat. 
Dl cons. Brînză Mihai - va fi cu TVA din Pret sau se adaugă TVA la prețul de acum de pe factură. 
Dl primar- se aduga TVA la preț. 

 D-na secretar general al comunei - e o HCL prin care s-a stabilit prețul la apă, cu aviz de la ANRSC. 
 Dl cons. Trăistaru Vlad – se vor emite facturi cu alt CIF? 
 Dl. Primar -da 
 Dl cons. Brânză mihai- la cine plătim apa? 
 Dl primar- ideal ar fi să fie lunar, am achiziționat un SIM pentru serviciul de apa - canal. 
 Dl cons. Niță Vasile Valeriu - cum se va transmite indexul? 
 Dl cons. Traistaru Vlad la adresa de e-mail apa_canal@primaria-magura.ro. 
 Dl primar si pe adresa oficiala a primariei puteți. 
 Dl cons. Chitic Constantin - angajatii lui Goldl, au fost si au citit indexul la cei care au deja contracte 
încheiate cu primaria, unde au gasit terenul propice au citit si au emis și facturi. 
 Dl primar- suntem avansati si cu preluarea contorilor de curent electric. 
 Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 14 voturi pentru 
devenind astfel HCL nr. 50/2021. 
 
 2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind rectificarea nr. 2 a 
Bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2021  al comunei Magura, județul Bacău. 
 Dl primar prezinta materialele de la acest punct. 
 Dl cons. Niță Valeriu- se duc înapoi si la gaze? 
 Dl primar- nici nu au fost luati. 
 Dl cons. Berușcă Lucian- dacă nu s-au luat rezervor să mutăm banii la loc, să facem un amendament. 
 Dl primar- deocamdata suntem intr-o faza incipienta, nu avem unde să-l amplasam acest bazin. 
 Dl Berușcă nu putem pune în locul lui altul? 
 Dl primar – nu avem nici un rezervor în domeniul public. Apa este în continuare o mare problema. 
M-am ocupat de decolmatarea putului vechi. S-a constatat ca putul are nisip, S.G.A. vrea să ne inchida 
drenul, ce punem in loc? Să punem un rezervor pe Luizi Calugara. Cu privire la canalizare, aceasta nu a fost 
dusa acolo unde trebuie conform proiectului si avizului de la CRAB. CRAB ne pun sa mutăm canalizarea. 
Proiectul de apa a fost facut fara cap unde sa punem rezervorul. 
 Dl cons Tristaru Vlad – ca să facem conexiunea cu Bacaul, înseamna alte tevi. 
 Dl primar - noi am vrut sa facem un bazin la Parcul cu Pini dar ne suprapunem cu POIM-ul. 
Trebuiesc duse la indeplinire cele solicitate de CRAB, ca să putem preda. Am discutat cu cei de la Luizi 
Călugara, sa vedem de un teren pentru amplasarea bazinului. Am înaintat documente la Bucuresti pentru a 
obtine o derogare pt. dren, să vedem ce solutie ne vor da ei. Poate nu se vede din exterior dar sa stiți ca ne 
zbatem pentru rezolvarea problemelor pe care le ridica acest serviciu. Am solicitat apă de la CRAB, să 
punem o statie de pompe modulară, am incercat sa facem si o stație de pompe. 
 Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 14 voturi pentru 
devenind astfel HCL nr. 51/2021. 
 
 3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării 
statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Bacău. 
 Dl cons. Berușcă Lucian – care sunt beneficiile că suntem membrii acestei asociații? 
 Dl primar – nu țtiu momentan. 
 Dl cons. Berusca Lucian – se spunea ca putem accesa fonduri. 
 Dl primar- a fost discutia unui studio de fezabilitate despre un transport modern și ecologic. 
 Dl cons Berusca Lucian – să fim înțeleși noi, daca o sa fie o strategie să fim consultați și noi. 
 Dl primar – cred ca in acest caz fiecare UAT își va da aprobarea  asupra strategiei. 
 D-na cons. Baiceanu Sorina – vis a vis de aceasta asoiație, s-a platit cotizație? 
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 Primar – nu s-a platit până acum. 
 D-na cons. Baiceanu Sorina – Am citit în presa despre un proiect cu câinii? 
 Primar – da, se va vorbi în luna septembrie. 
 Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 14 voturi pentru 
devenind astfel HCL nr. 52/2021. 
 D-na secretar general al comunei - AZM a fost ca un A.D.I. 
 Dl. Cons. Chitic Constantin – Zona Metropolitana nu e ca un GAL, funcționează altfel. 
  

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind acceptarea unui transfer 
reprezentând ”autoturism” marca DACIA LOGAN, de la IPJ Bacău. 

D-na consilier Băiceanu Sorina - este functional, avem o adresa despre asta? 
Dl primar- am primit o adresa de la prefectura prin care ni s-a solicitat PH. 
D-na Băiceanu – multa lume se intreaba ce face poliția locala de la Magura, dacă are o problema sa 

stie cui se poate adresa. 
Dl primar – trebuie sa justificam la ce ne trebuie si daca este nevoie. 
Dl Berusca Lucian- cei de la Ungureni au fost foarte mulțumiți de microbuz. 
Dl primar – este un amendament depus de dna cons. Băiceanu Sorina, dar acest lucru nu poate fi 

introdus în proiectul de hotărâre deoarece inseamnă că deliberativul dă sarcini executivului. 
Secretarul general al comunei – d-na cons. Băiceanu Sorina a depus următorul amendament: 

”AMENDAMENT NR.1 - La Proiectul de Hotarare Nr.56/20.08.2021 privind acceptarea unui transfer 
reprezentând ”autoturism” marca DACIA LOGAN, de la IPJ Bacău se aduc urmatoarele completari: 

Art.3. Functionarii Publici din cadrul Compartimentului Politia Locala Magura care folosesc 
autoturismul Dacia Logan si efectueaza diferite deplasari specifice politiei locale, prevazute de lege, vor face 
lunar, un raport de activitate, vizat de conducatorul locului de munca si care va fi afisat pe pagina oficiala a 
institutiei la sectiunea “ TRANSPARENTA”. 

Art. 4. Cheltuielile aferente acestor activitati sa se incadreze in bugetul pe anul 2021deja alocat.” 
D-na Băiceanu – atunci să se treacă în fișa postului, să știe lumea ce face un polițist local și pentru ce 

poate apela la poliția locală. 
Dl cons Brânza Mihai – a nu se crede ca am ceva personal cu cineva, a fost o perioada cand am avut 

morga, ne-am descurcat, da, am luat un Logan și ne-am descurcat, acum am luat si o masina de teren ce mai 
vrem? Orice masina in plus aduce costuri suplimentare. Mai bine ducem morga la programul rabla și 
cumpărăm o mașină nouă pentru toate compartimentele. 

D-na Baiceanu Sorina – la ora actuala se deplaseaza cu masina de serviciu sau cea personală? 
Dl primar – cand mașina primariei este ocupată, se duce cu masina personala. 
Dl cons. Brinza Mihai: după care este vechimea acestui autoturism? 
Dl cons. Chitic Constantin – e si in avantajul celui care initiază, daca toți stim ce s-a depus. 
D-na cons Băicenu Sorina- susțin sa facem ședințele pe ZOOM daca e să fie o problema. După 15 

septembrie vom avea restricții. 
Secretarul general al comunei: art. 3 din amendament nu poate fi introdus în hotărâre.  
Dl cons. Chitic Constantin - se poate face un raport de activitate? 
Dl primar – nu am o problema în acest sens o sa-i cer un raport lunar, care sa-l prezentam în sedință, 

cred ca e mai bine sa fie stabilit în acest proces verbal, să prezinte un raport de activitate. 
Dl cons. Chitic Constantin - E si in avantajul celui care depune amendamentul, să fie depus din 

timp. 
Secretarul general al comunei: o să încercăm să facem pe zoom, nu prea stiu cum se face. 
Secretarul general al comunei: Doamna cons. Băiceanu renunță la art. 3, deci rămâne numai 

”Cheltuielile aferente acestor activități sa se încadreze in bugetul pe anul 2021 deja alocat.” 
Este o problemă cu aceste amendamente, ar trebui depuse din timp.  
Se supune la vot  amendamentul depus de d-na Baiceanu Sorina. 
Se voteaza cu 10 voturi ”pentru” și 3 abțineri. 
Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 10 voturi ”pentru” si 3 

abțineri devenind astfel HCL nr. 53/2021. 
 
5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi pus suplimentar pe ordinea de zi si anume Proiect de hotarare 
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privind insusirea și confirmarea identității unor bunuri care aparțin domeniului public al comunei Măgura, 
judetul Bacău. 

Dl primar- prezinta materialele de la acest punct. Terenul este al nostrum și trebuie intabulat. 
Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 13 voturi ”pentru” si o 

”abținere” dl. cons Marcu Adrian, devenind astfel HCL nr. 54/2021. 
 
DISCUTII: 
Dl Moraru Iulian - este depășita problema cu apa, bazinul cade, stația de pompe va fi o problema, 

trebuie cautată o stație. Mai este o problema fostul operator merge la oameni ia banii, îi amenință. Lumea o 
ia ca pe un șantaj. 

Dl primar – nu am anticipat ca apa nu va fi la CRAB, nu stiu de ce nu preiau, merge foarte greu. Toți  
pe facebook ca era mai bine cu fostul operator, că va creste prețul! M-am ocupat de puțul vechi ca să-l 
decolmatez, l-am gasit spart. Comuna noastra, sta foarte bine la contorizati, care este un plus. 

Dl Moraru Iulian – avem angajați la apă canal? 
Dl primar – nu avem, o să angajam, sistemul de la Magura este necunoscut noua,  din anul 2001 este 

administrat de firme private. 
Dl Moraru- nu avem angajați care să se priceapa. 
Dl primar-un serviciu autorizat este foarte costisitor. 
Dl Moraru Iulian -  înca din 2018 stiam ce ne asteapta. 
Dl primar – eu cred ca se va realiza programul POIM. 
D-na secretar – s-au bransat foarte mulți si sistemul nu mai face fata, totul este justificat. 
Dl consilier Chitic Constantin - sunt zeci de baipass- uri. 
Dl consilier Trăistaru Vlad: 
 1.Care este stadiul PUG? 
 2.ce se intâmplă cu gunoiul de la Moara? 
 3.Ați facut un demers cu dalele si canalizarea de la LUCIAN? 
Dl primar- am uitat de dale, dar am sa incerc să le rezolv. Cu privire la PUG suntem în faza de 

obținere AVIZ de la CNAIR. Acum ne cere o ridicare topo pentru tot PUG -ul. Am facut contract cu o firma  
topo. Cu privire la gunoiul de la moara, asta e civilizatia, unii din noi nu suntem așa cum ar trebui. Polițistul 
local va identifica pe camere. 

Dl cons. Brânzâ Mihai- se mai executa mentenanță la camera? Daca viziona vedea ca pe Cujbic sta 
gunoiul de o lună. 

Dl primar – nu a primit solicitari sa urmareasca. 
Dl cons Brânză Mihai- dacă ați fost la Bucuresti și ați rezolvat cu drenul este foarte bine. Aseara a 

plouat foarte tare, sa fie mai atent la terasamente dl Costica de pe buldo. 
Dl primar- am sa-I transmit.  
Dl primar – am trecut de CTE la proiectul drumuri în prima urgență. Am primit AVIZUL CTE 

pentru finantare. Am mizat să modificăm lista de investiții la punctul 25, trebuie modificata ca nu mai sunt 
acceptate pe CNI. Trebuie facuta o modificare  să depunem in forma inițiala zona Metalbac-Cujbic.  

D-na Baiceanu Sorina- ce se va intampla cu zonele unde nu este apă-canal. 
Dl primar – nu sunt probleme. 
Dl cons. Ceunas Constantin - ce mai era cu PUG-ul, denumirea la strazi. 
D-na secretar se va relua cu numerotarea. 
Dl primar- aduce la cunostință că o să se intereseze care sunt demersurile pentru un imprumut din 

Trezoreria Statului pentru cofinanțări. 
Dl cons. Beruscă Lucian - pană la ce suma putem împrumuta? 
Dl primar – nu foarte mare și pot raspunde și la solicitarea d-nei cons. Băiceanu Sorina. 
Dl cons Berusca – credeti ca receptionam gradinita de la Magura. 
Dl primar – da sper ca in septembrie să o receptionam, am schimbat lista de datorii. 
Dl cons Berusca Lucian- la scoala din Crihan s-au sistat iar lucrarile. 
Dl primar- nu s-a sistat, a fost nevoie de o dispozitie de santier pentru continuarea lucrarilor. 
Dl cons. Berusca- avem licenta. Putem iniția un proiect pentru extindere gaze. 
Dl primar- nu se pot depune proiecte pentru extindere decat din surse nerambursabile, am solicitat si 

eu la minister trebuie să se modifice legislatie. 
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Dl cons. Berusca Lucian- aș vrea să-l privesc în ochi pe cel ce a taiat o multitudine de strazi. 
Dl primar- cei de la DELGAZ nu accepta extinderi, ci doar înființare de magistrale. 
Dl cons. Berusca Lucian- eu lucrez la o firma care faca bransamente electrice și primariile pot face 

extinderi la ei, pot plati și apoi sa-și recupereze banii in 5 ani. 
Dl cons Niță Valeriu- era bine să ne anunțați si pe noi. 
Dl cons Berușcă Lucian- eu fac bransamentul cu MOLDINSTAL, cum se face? 
Dl cons Niță Valeriu- nu este normal fără apă, fără gaze. 
Dl primar - se discuta ca pe ”ANGHEL SALIGNI”, să fie si alimentare cu gaze. 
Dl cons. Chitic Constantin – ce se intâmplă cu CAMINUL CULTURAL se sisteaza lucrarile, era 

domnul pe holul primariei. 
Dl primar - a  facut treaba de 5 mild. vechi, sumă care nu poate fi decontată deoarece nu sunt 

documentele trebuiesc puse la punct si trimise la AFIR. 
Dl cons Chiper Mihai –la Armanu in ce stadiu mai sunt? 
Dl primar – în zona am avut probleme cu infiltrațiile, cred ca saptamâna viitoare o sa începem 

asfaltarea. 
D-na cons. Baiceanu Sorina – Știu ca este o cerinta a CRAB pentru autorizații. 
D-na secretar - cea mai importantă e avizul SGA, Asteptam derogarea. 
Dl primar – am trimis INGH de la Bucuresti. 
D-na consilier Băiceanu Sorina - avem un HCL pentru aprobarea unor demolari, ce se mai întamplă? 
Dl primar - prezinta cele din adresa Ministraului Educatiei. 
D-na cons. Baiceanu Sorina – cu privire la biserica din Dealu Mare, nu mai avem nici o noutate? 
Dl primar - sunt pe prioritati, sunt luate în seama locuințele pentru tineri, creeaza facilitate pentru 

specialisti. 
           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, 
          Băiceanu Sorina                                            SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                                                                              
                                                                                                Jr. Apetroaei Elena Irina 


