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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
UAT COMUNA  MAGURA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei  Măgura 

din data 24.06.2021 
 

 
 Încheiat azi, 24.06.2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei  
Măgura, la care sunt prezenţi 10 consilieri fizic și 1 vot online și 3 voturi depuse personal, 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.  
 Ședința a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Măgura, judetul Bacau nr. 100 din 
18.06.2021. 

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. 
 A votat prin vot electronic dl consilier : Puiu Marian. 
 Trei voturi depuse personal de către d-nii consilieri: Brînza Mihai, Ciorcilă Răzva și Dascalescu 
Sorin. 
 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 neasumare a responsabilității organizării și derulării procedurilor 
de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru 
derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al Romaniei, la nivelul comunei MAGURA, 
judeţul Bacău 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
2.           Proiect de Hotărâre privind aprobarea înființării unui cabinet medical școlar pentru unitățile de 

învățământ din U.A.T COMUNA MĂGURA, Jud. Bacău 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

                     Se aprobă cu 14 voturi pentru. 
 Dl primar supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu urmatorul proiect de hotarare: 
 3. Proiect de hotarare privind stabilirea mandatului reprezentantului legal la UAT Măgura pentru 
AGA ADIB convocată pentru data de 25.06.2021. 
    -inițiator, Primar – Costras Iordache. 
 Se aproba cu 13 voturi pentru si o abținere d-na consilier Vasiloiu Doinița. 
 Se supune la vot procesul verbal din data de 27.05.2021. Se aproba cu 14 voturi pentru. 
 
 ORDINEA DE ZI: 
 1.Se trece la primul punct al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind neasumare a 
responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru 
achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative aferente Programului 
pentru scoli al Romaniei, la nivelul comunei MAGURA, judeţul Bacău. 
 
 Dl consilier Berușcă Lucian- au mai fost hotarari de acest gen? 
 D-na secretar – nu. 
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Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre mai sus prezentat care se aprobă cu 13 
voturi ”pentru” o abținere d-na consilier Vasiloiu Doinița devenind astfel HCL nr. 42 din 42.06.2021. 
 
 2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea înființării unui 
cabinet medical școlar pentru unitățile de învățământ din U.A.T COMUNA MĂGURA, Jud. Bacău. 
 Dl cons. Berușcă  Lucian- cine va suporta cheltuielile. 
 Dl primar – pană în decembrie noi, apoi vom solicita de la inspectoratul școlar. 
 Dl cons. Berușcă Lucian- ce fel de medic trebuie să fie? 
 Dl cons. Niță Vasile Valeriu- s-a identificat un spațiu? La scoala 2, unde va fi acest cabinet? 
 Dl primar – cabinetul va funcționa în gradinița nouă. 
 Dl Trăistaru Constantin – noi avem nevoie de un asistent și este necesar.  

Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotarare mai sus prezentat care se aprobă cu 13 
voturi ”pentru” o abținere d-na consilier Vasiloiu Doinița, devenind astfel HCL nr. 43 din 24.06.2021. 

 
3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și anume Proiect de hotarâre privind stabilirea mandatului 

reprezentantului legal la UAT Magura pentru AGA ADIB convocată pentru data de 25.06.2021. 
D-na secretar – prezintă ce înseamnă mandate. 
Dl cons. Berușcă Lucian: mai sunt cetățeni in comuna care se uită la filmarea ședințelor, ar trebui 

citite materialele sa înteleaga și ei despre ce se discută. 
Dl consilier Chitic Constantin: am avut materialele la mapa, sunt publicate, nu mi se pare corect să se 

citească. 
Dl primar – daca sunt întrebarisau neclarități , va răspund. 
Dl cons.Chitic Constantin – nu am vrut să iau cuvântul, dar ce ne interesează, este vorba de 

extinderile de apă și canal. 
Dl consilier Berușcă: scrie în studiu că se va semna contract de manageriat. 
Dl primar - noi suntem în lot cu com. Nicolae Bălcescu și Filipești. 
Dl cons. Trăistaru Vlad – știu că la Hemeiuș a început. 
Dl cons. Chitic Constantin - eu sunt pentru. 
D-na secretar – noi nu suntem cu Hemeiușul. 
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare mai sus prezentat care se aproba cu 14 

voturi ”pentru”,  devenind astfel HCL nr. 44 din 24.06.2021. 
 
DISCUTII SI INTERPELARI 
Dl Trăistaru Constantin – referitor la apă să ne implicăm cat mai mult, dacă nu se face apă si canal nu 

putem face asfalt. Dl Câțu a spus că se asfalteaza tot ce e în derulare. Se vor da bani pe alte proiecte întâi apă 
si canal, apoi pe asfalt. 

Dl cons. Berușcă Lucian ridica mai mlte probleme: 
1.V-am cerut o adresa de e-mail pentru apă-canal. 
Dl primar- se poate trimite pe adresa oficiala a primariei: contact@primaria-magura.ro. 
2.Când se da drumul la ghișeul.ro? 
Dl primar- nu știu încă este în lucru. 
3.Față de luna trecută am avansat cu documentele la gaze? 
Dl primar- documentația a fost trimisa deja la TG Mureș. 
După obtinerea licenței se pot depune cereri? 
4.In ce stadiu este proiectul de pe CNI. 
Dl primar din cate am discutat acum recent,  era la semnat. 

         5.La Gradinita din Crihan s-au apucat de lucru acum 2 saptămâni acum nu se mai lucrează. 
Dl primar – s-a facut trasare, iar apoi au venit ploile, vor continua lucrările. 
6.Aș vrea să am un grafic de execuție la școala Crihan. 
Dl primar - a fost prelungit contractual de finanțare si execuție, mai sunt de decontat 360.000 lei. Am 
primit un mesaj că se vor da bani la rectificare. 
Dl cons. Beruscă Lucian- constructorul se poate mișca mai bine. 
Dl primar- dar să știți că s-a mișcat destul de bine, au existat foarte multe dispoziții de șantier. 
7.Dl Berușcă Lucian, sunt probleme legate de |PUG, toata lumea este nemulțumită? 
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Dl primar- cel mai nemulțumit sunt eu, pentru că toata lumea se oprește la mine . 
8.S-au alocat 50.000 lei pentru câini, s-a gasit pană acum o societate? 
Dl primar – d-na dr. Ghiurca Dana s-a mișcat foarte bine, a gasit si fonduri de la un ONG . 

         Dl cons Berușcă mai avem doar câteva luni de vară și putem steriliza acum cel mai bine , când începe      
sezonul rece e mai greu. Un compactor pe str. Cujbic și în zona Metalbac. 

Dl primar nu am putut interveni pană acum pentru că așteptăm comisia mixtă de la prefectură, ISU, 
care vor constata distrugerile. Am avut și pe dl prefect în vizita la podul de la Plăcintă, care este o mare 
problemă pentru aceea zonă. Am vorbit cu cei de la Consiliul Județean cu cei de la Drumuri Județene și am 
primit promisiuni ca se rezolvă. Acest pod este un mare pericol, am avot noroc cu dl Anghel care a 
intervenit promt pentru îndepartarea plutitorilor la ultimele ploi. 

Dl cons. Berușcă Lucian- dacă Consiliul Judetean nu poate să-l preluăm noi. 
Dl primar – eu cred că am găsit înțelegere la CJ Bacău, am vazut că toți își doresc să rezolve această 

problemă. 
Dl consilier Chitic – mai la concret cu contractele de apă, unde vom trimte indexul, unde se plătește 

apa, nu cred că este așa de complicat. 
Dl primar – nu e complicat s-a pus programul la punct. Dăm drumul la treabă. 
Dl cons.Chitic Constantin -trebuie să dăm la plată. 
Dl primar- oamenii au început deja sa vină, d-na secretar spune ca ar fi mai ușor cu telecitirea. 
Dl cons. Chitic Constantin - să aveți în vedere la Corhană, trebuiesc coborâte gurile de canalizare la 

dl.Bugaciu, să nu mergem la cote de acum a drumului. 
Dl primar - o să avem în vedere. 
Dl cons Chitic Constantin – în zona mea este un mare pericol, nucul din dreptul proprietații d-nei 

Marița. 
Dl primar- am facut o adresa in sensul acesta vom reveni cu o nouă adresa la cei de la E-ON, pentru a 

nesprijini in taierea acestui nuc. 
Dl cons Chitic Constantin- este foarte periculos. 
D-na consilier Băiceanu Sorina - vis a vis de evenimentele de săptămâna trecută, ați vorbit cu dl 

Păun? 
Dl primar - să facă o varianta aeriană. 
D-na cons. Băicenu Sorina - s-a facut un grafic de curățenie pe pârâu, e foarte greu de suportat 

mirosul de la deversările din canalizare. 
Dl primar - în aceasta perioada au fost foarte multe probleme, o să vină buldoexcavatoristul să vedem 

ce putem face. 
D-na cons. Băicenu Sorina - afișați pe site-ul primariei informații, pe site-ul primariei nu s-au mai 

făcut actualizări la proiectul de investiții. 
Dl primar- s-a facut zidul de la Armanu, mai avem un pic și ajungem la asfalt. 
Dl cons. Berușcă Lucian- s-a facut achiziția la DUSTER, la lucrări de balastrare? 
Dl primar- da s-au facut săptămâna trecută acum ne pregatim pentru achiziționarea unui tractor. 
D-na Băiceanu Sorina- vis a vis de sporul de condiții vătămatoare, nu ar trebui hotarare de consiliul 

local? 
D-na secretar – prezintă condițiile de acordare. 
Dl cons. Chitic Constantin- trebuie să luați aparate de aer condiționat, nu se poate sta în birouri, sunt 

conditii inumane. 
Dl primar - am vorbit deja, trebuie să reluăm. 
Dl cons. Berușcă - înainte să  montați AC, să verificați instalația electrică. 
D-na cons. Vasiloiu Doinița - în numele colegilor și a elevilor școlii, cu privire la burse vă 

mulțumim! DEDEMAN și-a deschis brațele către noi, ne vor sprijini pentru proiectul NARADA. 
Dl Trăistaru Constantin – referitor la instalația electrică trebuie verificată. 

           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, 
           Trăistaru Vlad Stefan                                                                Secretarul general al comunei                                                                                                        
                                                                                                                      Jr. Apetroaei Elena Irina 


