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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 30.09.2021 
 
 

 
 Încheiat azi, 30.09.2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Comunei  Măgura, la care sunt prezenţi 9 consilieri prezenți fizic în sală, d-nii consilieri Băiceanu 
Sorina, Chiper Mihaită, Ceunas Constantin, Vasiloiu Doinița, Chelaru Mihaela, Trăistaru Vlad 
Ștefan,  Hamad Al Essa Talal, Berusca Lucian, Chitic Constantin  si 6 voturi  depuse personal 
Brînză Mihai, Ciorcila Ionut Razvan, Dăscălescu Costel Sorin, Niță Vasile Valeriu, Marcu Adrian, 
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/ 30.03.2020 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 și d-na Apetroaei Elena Irina - secretarul general al 
comunei Măgura.  
 Ședința a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Măgura, judetul Bacau nr. 
132 din 24.09.2021. 

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 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 APROBARE    PUZ –  “ INTOCMIRE P.U.Z. - CONSTRUIRE 
LOCUINTA + IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI” - suprafața de 
1.107m.p.  

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
2. Proiect de Hotărâre privind rectificarea nr. 4 a Bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 

2021  al comunei Magura, județul Bacău 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

3. Proiect de Hotărâre privind actualizarea indicatorii tehnico economici și aprobarea 
cofinanțării de la bugetul local pentru lucrările aferente investiției  “Reabilitare şi dotare 
Şcoala Sat Crihan, Comuna Măgura, Judeţul Bacau” aprobată la finanţare prin PNDL 2017 
– 2020, conform O.G. nr. 15/ 2021 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
 Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu patru proiecte de hotarâre: 
 

1.Proiect de Hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ 
pentru obiectivul de investiție  “Modernizare drumuri de interes local Zona Metalbac – Cujbic, satul 
Măgura, comuna Măgura, judetul Bacau”, prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny” 
aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021; 
 

2.Proiectul de Hotărâre privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru 
lucrările aferente investiției  ”Eficientizarea si modernizarea iluminatului public, comuna Magura,  
Judetul Bacau’’; 
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3.Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorii tehnico economici și aprobarea 
sumelor actualizate de la bugetul local pentru lucrările aferente investiției  “INFIINTARE SI 
DOTARE GRADINITA 2 GRUPE CU PROGRAM NORMAL SI 2 GRUPE CU PROGRAM 
PRELUNGIT, SAT CRIHAN, COMUNA MAGURA, JUDEȚUL BACAU” aprobată la finanţare prin 
AFIR, conform O.G. nr. 15/ 2021; 

 
4. Proiectul de Hotărâre privind actualizarea indicatorii tehnico economici pentru lucrările 

aferente investiției  „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA MĂGURA, 
JUDEȚUL Bacău,  ÎN ZONA ÎNTRE VII, RĂZĂȘIE, COTON și ARMANU”, conform O.G. nr. 15/ 
2021 
 Se aproba suplimentarea ordinii de zi in unanimitate cu 15 voturi ”pentru” și ordinea de zi cu 
tot cu proiectele de hotarâre suplimentare, in unanimitate cu 15 voturi ”pentru”. 
 
 ORDINEA DE ZI: 
 1.Se trece la primul punct al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind APROBARE    
PUZ –  “INTOCMIRE P.U.Z. - CONSTRUIRE LOCUINTA + IMPREJMUIRE TEREN & 
BRANSARE/ RACORDARE LA UTILITATI” - suprafața de 1.107m.p. 

Dl primar-prezinta materialele de la acest punct. 
Dl viceprimar- unde este lângă dna Tărâță? 
Dl cons. Trăistaru Vlad – drumul parca nu ar avea lațimea necesara. 
Dl viceprimar – să faca o rețea care să satisfaca cerințele tuturor. 
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aproba cu 15 voturi pentru 

devenind astfel HCL nr. 66/30.09.2021. 
 
La sedința a ajuns d-na Stoica Angelica reprezentant GAL (16,16). 
Dl primar – avem o doleanța mai veche a d-lor consilieri, sa dicutam despre GAL 
D-na Stoica Angelica - va prezint ce fonduri si proiecte avem deschise. Avem pentru publici 

174.000 euro pt care ar fi destinați la 2 primarii care nu au luat, adica Mărginenii si Racova. 
Dl Beruscă Lucian – dar Mărginenii nu plătesc. 
D-na Stoica - au plătit ½ cotizație din anii 2016 – 2020. 
Dl Berusca Lucian – la nivelul Gal-uirilor din Bacau, s-au mai primit bani, am primit bani și 

noi? 
D-na Stoica – nu, am fost penalizați cu 190.000 euro, din cauza a 3 masuri agricole, din 

care pe 2 masuri nu s-au depus proiecte. 
Am facut 6 notificari de mutare a acestor bani, nu am primit derogare de mutare a banilor. 
Dl cons Berușcă Lucian – e ciudat că s-au dat 198.000euro pentru un studio mi se pare 

cam mult. 
Dl cons. Berusca Lucian – acel proiect a obținut 100 puncte, iar nici un operator din comuna 

noastra nu a fost  calificat. 
D-na Stoica – ca si GAL suntem evaluate ca si numar de proiecte depuse de noi, avem 

interesul sa depunem cât mai multe. 
Dl prima r- cel de la noi a obținut banii. 
D-na Stoica - de ce nu ați venit la finanțare cand nu era 200.000 euro? 
Dl viceprimar - pentru ca nu am stiut ! 
D-na Stoica avem o regula la GAL, sa se raspunda la e-mailuri, iar ghidurile sunt pe site-ul 

nostru. Noi nu suntem asa independent cum se spune, noi când lansăm ghiduri trebuie să le 
armonizăm cu ghidurile naționale. 

Dl viceprimar  - în anul 2016 ați fost în Consiliul Local și s-a hotarât să se plăteasca din 
urma. 

Dl primar – d-na Stoica, ați mai fost dumneavoastra la un consiliu Local. 
D-na stoica – nu, este singurul consiliu local  la care am fost chemata sa dau explicatii. 
Dl viceprimar -  noi suntem 15 consilieri și este mai ușor ca un reprezentant de la GAL să 

vina la noi. 
Dl cons Berusca Lucian – pe  site-ul Gal nu este nici un calendar de lansare 
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D-na Stoica – arata pe site unde este afisat calendarul. 
Dl viceprimar – e cotizația mai mare la noi ca la alte Gal-uri. 
D-na Stoica de cate ori au venit cei de la  Magura, au primit sprijinul nostrum. 
Dl cons. Berușcă Lucian- nu așa se pune problema, acum sunt active, 2 masuri active, ar fi 

fost bine sa fim înștiințați cu ce lansați. 
Dl cons Trăistaru Vlad – nu aveam de unde să știu că acel domn nu a mai luat banii. 
D-na Stoica Ghidurile se aproba cu o luna înainte de lansarea proiectelor. 
Dl cons. Berușca Lucian - cum  justificați cotizația așa mare. 
D-na Stoica – finantarea facturilor este pana la 20%, trebuie să am o echipa minima de 4 + 

1 contabil. 
Dl Berusca Lucian- noi am facut o comparatie cu alte GAL-uri și la noi e mai mare. 
D-na Stoica  - dacă pe lângă salarii nu mai luam nimic. 
Dl cons. Berușcă – noi suntem interesați, dar am dat mulți bani și cotazația nostră  acoperă 

ce am luat de la GAL, mai bine luam in leasing. 
D-na Stoica – noi am fi mai mulțumiti sa avem aceste cheltuieli pe bani eligibili, nu avem 

unde sa depunem noua strategie. Cea mai buna strategie e cea în care UAT-urile stabilesc ce 
suma ia fiecare comună și ce sume vor fi pe public și ce sume vor fi pe privat. 

Dl cons Beruscă Lucian- la ce se refera proiectele care sunt pe infrastructura sociala. 
D-na Stoica- sunt centre de zi pentru batrâni 
Dl Traistaru Vlad- un centru pentru copii cu autism? 
D-na Stoica – e destul de greu. 
Dl cons Berușca Lucian- pe active touristic. 
D-na Stoica e cineva care vrea pe turism, care a mai depus. 
Dl viceprimar – ce masuri ați luat ca să nu plătiți penalizarea. 
D-na Stoica- următoarea Strategie va fi facută de noi toți, consilii local si primar. 
Viceprimar - Eu vreau să ma retrag ca nu sunt lasat să vorbesc. 
Dl primar – eu am vrut sa fac niste precizări la ce ați spus dumneavoastră. 
Dl cons Chitic Constantin – care este justificarea pentru cresterea cotizației de la an la an. 
D-na Stoica- cheltuielile neeligibile pentru salarii. 
Dl cons. Chitic Constantin- eu cred ca pentru banii care i-am luat pentru buldo i-am dat sub 

formă de cotizație, e prea mult, mai bine îl luam în lesing. 
Dl primar- mulțumim pentru prezență 
D-na presedinte de sedință anunță ca d-na Vasiloiu are o problema  de sănătate si a parasit 

sedința 
Avem cvorum sa putem continua sedința și fără dumneaei. 
 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind rectificarea nr. 4 a 

Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Magura, județul Bacău. 
Dl primar prezinta materialelel de la acest punct. Am primit ceva banuți, dar nu putem ajuta 

pe parintele Ungureanu ca sunt pe investiții. I-am spus să se apuce de treaba ți în viitor îi dăm 
banii. Esti de accord dl viceprimar? Te-ai suparat? 

Dl viceprimar- ar trebui să ne respectam să vorbim pe rând, este cel mai jalnic GAL, nu 
suntem interesați. 

Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aproba cu 14 voturi pentru 
devenind astfel HCL nr. 61/30.09.2021. 

 
3.Se trece la punctual 3 al ordinii de zi si anume 3. Proiect de Hotărâre privind 

actualizarea indicatorii tehnico economici și aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru 
lucrările aferente investiției “Reabilitare şi dotare Şcoala Sat Crihan, Comuna Măgura, Judeţul 
Bacau” aprobată la finanţare prin PNDL 2017 – 2020, conform O.G. nr. 15/ 2021. 

Dl cons Chitic Constantin – sunt 2 probleme, eu sunt aici in 2 ipostaze, ca si constructor și 
ca și consilier local. Sunt prețuri foarte mari la materiale acum, Constructorii au nevoie de 
actualizări de prețuri. 
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Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aproba cu 14 voturi pentru 
devenind astfel HCL nr. 60/30.09.2021. 

 
4.Se trece la primul al doilea punct al ordinii de zi suplimentare și anume Proiectul de 

hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru lucrările aferente 
investiției ”Eficientizarea si modernizarea iluminatului public, comuna Magura,  Judetul Bacau’’; 

Dl primar prezinta materialele de la acest punct. Voi încerca ca la  achitarea sumei din 
bugetul nostrum  să plătim în două tranșe. 

Dl viceprimar - legat de iluminat se pun stâlpi noi sau doar lampile. Sunt foarte mulți stâlpi 
care sunt în interiorul proprietaților. 

Dl cons. Beruscă Lucian – se pun doar lămpi. 
Dl cons Chitic Constantin- câte situații de acest fel sunt? 
Dl viceprimar- sunt cel puțin doi stâlpi pe fiecare strada. 
Dl cons. Berusca Lucian- prezintă cum se schimba lămpile. 
Dl viceprimar- cablurile sunt jalnice, cine are pe proprietate privată și are copaci trebuie 

taiate chengile care ajung la fire. 
Dl cond Berușcă Lucian- am avut bani in buget pentru toaletarea copacilor? 
Dl viceprimar- când se fac toaletarile trebuiesc anunțați ce de la DELGAZ. Noi trebuie să 

facem aceste lucruri înainte de a ne apuca de proiect. 
Dl cons. Berusca Lucian- e posibil sa vină la licitație mai multe firme și să facem economie. 
D-na Băiceanu – nu este posibil să notificam firmele să-și ia cablurile de pe stalpi. 
Dl primar- da o să avem in vedere. 
Dl vicerpimar – sunt firme care tualetează. 
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aproba cu 14 voturi pentru 

devenind astfel HCL nr. 63/30.09.2021. 
 

        5.Se trece la al treilea punct al ordinii de zi suplimentare si anume Proiectul de Hotărâre 
privind actualizarea indicatorii tehnico economici și aprobarea sumelor actualizate de la bugetul 
local pentru lucrările aferente investiției “INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA 2 GRUPE CU 
PROGRAM NORMAL SI 2 GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT CRIHAN, COMUNA 
MAGURA, JUDEȚUL BACAU” aprobată la finanţare prin AFIR, conform O.G. nr. 15/ 2021; 
Dl primar prezinta materialele de la acest punct. 
Dl cons. Berusca Lucian – eu sut suparat pe aceasta situație, daca constructorul începea la timp, 
daca era executat mai mult din investiție, acum numai aveam atat de mult de actualizat. 
Dl primar- ne-au expirat CU, AC, a trebuit reluat totul de la capat cu avize, a trebuit să asigurăm 
curentul. 
Dl viceprimar – sigur e un vinovat, constructorul, ISU, cineva din primarie? 
Dl primar - nu aveam curent acolo, a durat foarte mult pana am obținut bransamentul electric, in 
noiembrie am sistat lucrarile datorită vremii. 
Dl viceprimar – daca ar fi făcut la timp nu ar mai fi fost nevoie de actualizare. 
Dl primar- este obligația noastra sa îi asiguram toate utilitațile. Poate ne vor ajuta de la bugetul 
de stat cu aceste cheltuieli. 
Dl viceprimar - daca scade prețul ne da valoare mai mica? 
Primarul – da 
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aproba cu 13 voturi ”pentru” si o 
abținere d-l viceprimar devenind astfel HCL nr. 60/30.09.2021. 
 
 6.Se trece la primul punct al ordinii de zi suplimentare si anume Proiect de Hotărâre privind 
aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție  
“Modernizare drumuri de interes local Zona Metalbac – Cujbic, satul Măgura, comuna Măgura, 
judetul Bacau”, prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 
95/2021; 
 Dl primar prezinta materialele de la acest punct. 
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D-na consilier Baiceanu Sorina - eu stiu că exista o solicitare pe Artarilor, stiu că este o 
solicitare pentru asfaltare. 

Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aproba cu 14 voturi 
”pentru”, devenind astfel HCL nr. 62/30.09.2021. 

           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 


