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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
UAT COMUNA  MAGURA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare convocată de îndată a Consiliului Local al Comunei  Măgura 

din data 27.05.2021 
 
 
 

 
 Încheiat azi, 27.05.2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Comunei  Măgura, la care sunt prezenţi 11 consilieri fizic, trei voturi online, dl viceprimar nu este în 
sală, 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 - secretar general ul general al comunei Măgura.  
 Ședința a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Măgura, judetul Bacau nr. 87 
din 28.05.2021. 
 Președinte de ședință dl. Consilier Tăistaru Vlad Ștefan 

 Dl președinte de ședință  dă citire proiectului ordinii de zi:                                      . 
1. Proiect de Hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al 

Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgura în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. 
Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care Comuna Măgura  este acționar și în AGA Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Bacău 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
2. Proiect de Hotărâre privind avizare “INTOCMIRE P.U.Z. - CONSTRUIRE LOCUINTA + 

IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI”  pentru terenul extravilan situat 
in sat Magura, comuna Magura, judetul Bacau – beneficiara ROSU ELENA 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
3. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea autorizaţiei de 

funcţionare şi profil de activitate şi a orarului de funcţionare pentru agentii economici de pe raza 
comunei MAGURA, judeţul Bacău 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de Gospodarire Comunala al Comunei 

Măgura, Judetul Bacău 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 14/ 
17.05.2006  
                                        – initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
D-na secretar general: sedința este legal întrunită, avem cvorumul pentru adoptarea 

hotărârilor, totate bproiectele de hotărâre sunt însoțite de documentele prevăzute la art. 136 alin. (8). 
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. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi. 
Se voteaza cu 14 voturi ”pentru” din care trei voturi on-line. 
Se supune la vot Procesul verbal al sedinței din data 21.04.2021. 
Se voteaza cu 14 voturi ”pentru” din care trei on-line. 
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SE TRECE LA ORDINEA DE ZI 
 
1.Se dă citire materialelor de la punctul 1 si anume Proiect de Hotărâre privind stabilirea 

limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgura 
în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care 
Comuna Măgura  este acționar și în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. 

Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se votează cu 14  voturi  ”pentru” din 
care 3 on-line,  devenind astfel H.C.L. nr.37/2021. 
 
 2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind avizare 
“INTOCMIRE P.U.Z. - CONSTRUIRE LOCUINTA + IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/ 
RACORDARE LA UTILITATI”  pentru terenul extravilan situat in sat Magura, comuna Magura, judetul 
Bacau – beneficiara ROSU ELENA. 
 Dl cons Berușcă Lucian – e o eroare în referatul de alipire. 
 Secretar general ul general – se corectează. 

Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se votează cu 14  voturi  ”pentru” 
din care 3 on-line,  devenind astfel H.C.L. nr.38/2021. 
 
 3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre pentru aprobarea 
Regulamentului privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare şi profil de activitate şi a orarului de 
funcţionare pentru agentii economici de pe raza comunei MAGURA, judeţul Bacău. 
 D-na Baiceanu Sorina – la art. 6 alin. (3) - taxa de firmă cum este stabilită? 
 Dl primar – este în impozite și taxe. 
 D-na Băiceanu Sorina – art. 4 e 2017, este o eroare?. 
 D-na secretar general  - este o eroare, se corectează, am folosit meterialul meu din 2017 și 
mi-a scăpat. 

Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se votează cu 14  voturi  ”pentru” 
din care 3 on-line,  devenind astfel H.C.L. nr.39/2021. 

 
 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 
Programului de Gospodarire Comunala al Comunei Măgura, Judetul Bacău. 
 D-na secretar general  – aici avem un amendament care l-am primit la 15.30, care l-am pus pe 
grupul de whatsapp. 
 Primar – am rugamintea de a trimite amendamentele din timp, sa le putem analiza, sa 
decidem ce este bine și ce este rau pentru comuna Măgura. 
 Dna consilier Băiceanu Sorina – sunt niște completări. 
 D-na secretar general  – daca o parte din consilieri le știu, o precizare, avem și voturi on-line, 
ar fi bine să fie trimise din timp să stie și ceilalti consilieri de aceste amendamente, să se pronunțe 
asupra lor. Aș avea eu niște modificări de făcut la amendament: la pct. 2  - aparatul primarului nu are 
această competență, aș vrea să înlocuim cu primarul. La pct 4 – nu este bine. 
 Primarul –Constructorii au obligatia de a încheia un contract de salubritate pentru materiale de 
construcție. Nu ne putem asuma să luăm deșeuri din constructii. Așa cum v-am spus înainte de 
ședință aș vrea să renunțăm la acest punct.  
 D-na secretar general  – se solicit prin certificatul de urbanism contract cu Soma pentru 
deșeurile din construcții. 
 A ajuns dl viceprimar - 16.05 
 La pct. 6, ar trebui scos ultimul amendament. Este scris la sfarșitul regulamentului. Să vă 
pronunțati asupra punctului 4 de la amendament! 
 Președintele de ședință cons. Trăistaru Vlad – să ne spună inițiatorul amendamentulu, dna 
cons. Băiceanu! 
 D-na cons. Baiceanu Sorina  - având în vedere ce ne-a spus dl. Primar cu referire la  deșeurile 
din construcții, renunț acest punct. Pct. 6 se renunță la el pentru că este la sfârșitul proiectului. 
 Dl cons. Niță Vasile Valeriu – la AC trebuie să fie contract cu deșeurile din construcții. 
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 Dl primar - nu este foarte ușor cu deșeurile din constructii. 
 Președintele de ședință cons. Trăistaru Vlad – se supune la vor amendamentul. A fost votat cu 
12 voturi. 
 Dl primar- la art.1, lit. f  - se va achiziționa un număr de 30-40 banci. În zonele libere în spațiu 
verde, în afara carosabilului.  
 Dl cons Niță Vasile Valeriu – poate așa nu mai depozitează gunoiul. 
 Dl primar - da, este foarte bine, art.12 ”contravențiile se fac de către primarul comunei sau de 
împuterniciți ai acestuia”. Atat am avut de completat. 
 Dl viceprimar – este foarte binevenit acest proiect de hotarâre, problema este în felul următor, 
până acum nu s-a dat nici o amendă. Cei care nu respectă, trebuie amendați, unii nu înțeleg de 
vorbă bună. Degeaba facem acțiuni civice că după, se aruncă din nou. 
 Dl cons. Traistaru Vlad Stefan – art.1 alin. 2, e foarte bun. Să facem public un grafic de 
control, cetățenii vor ști și vor fi proactive. S-ar putea ca atunci când ajungem să fie déjà luate 
măsuri. 
 Dl primar – să adoptăm măsuri preventive, asa cum spunea si dl viceprimar trebuiesc aplicate 
sancțiuni conform celor stabilite în Regulament. Mulți sunt nepăsători cu privire la protejerea 
mediului. Avem politistul local care se va ocupa. 
 Dl cons.Dăscălescu Sorin – dl. Primar spunea de dejectii de animale, eu îi spuncă sunt și 
acum familii care deversează fosa în pârâu, nu ewste correct, să se racordeze toata lumea la 
canalizare. S-a dat vreo amendă pentru aceasta? 
 Dl cons Nita Vasile Valeriu- să facem o informare corectă, să  dăm avertismente. 
 Dl primar - în următoarea perioada vom primi cate 2 pubele de familie de la SOMA, în urma 
încheierii contractelor și cred că vom reuși să facem și colectare selectiv. 
 Dl cons Berușcă Lucian – în caietul de sarcini erau trei pubele. La punctul 6, nu poate primarul 
să poata aplica el amenzi, nu are timp. 
 Dl viceprimar Hamad Al-Essa Talal – poate confirma dl primar că zilnic vorbesc la SOMA, am 
luat 10 containere, daca dl Berușcă zice ca sunt trei pubele, vom verifica. 
 Dl primar – este adevarat ca nu am mai primit de foarte mult timp pubele de la SOMA, au fost 
în licitație. 
 Dl consiler Dăscălescu – se vorbește de cate 2 pubele, dar sunt care nu au nici una. 
 D-na cons. Băiceanu Sorina - la art.1, lit.e ce se vrea? 
  D-na secretar general  – este vorba de cei care fac contracte pentru deseuri din construcții, 
restul populatiei va plati la tarif. 

Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se votează cu 15  voturi  ”pentru” 
din care 3 voturi on-line,  devenind astfel H.C.L. nr.40/2021. 

 
6. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi Proiect de Hotărâre privind aprobarea cesiunii Contractului de 

concesionare nr. 14/ 17.05.2006.  
Nefiind discuţii, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se votează cu 15  voturi  ”pentru” din 

care 3 voturi on-line,  devenind astfel H.C.L. nr.41/2021. 
D-na secretar general  – trebuie sa răspundem că este și consiliul local de accord cu 

formularea de răspuns la instanță. 
Dl primar – avem foarte multe petenți care ne acuză cu nu le dam documente, dar noi le-am 

dat. Ere nu are legatura, ne-au solicitat  sau nu ne dau în judecată dacă vor. Notarul trebuie să 
verifice contractile de concesiune, să ceară relații de la noi. 

Dl primar – în luna iunie vom face efectiv o verificare  să vedem ce s-a indeplinit . O să 
verificăm ce se poate se va scoate loa vânzare, să mai facem bani la buget. Va trebui să luăm o 
hotărâre. 

Dl cons. Chitic Constantin – să nu avem probelme ca in trecut cu vânzarea loturilor.  
 
 

DISCUTII SI INTERPELARI: 
 
 D-na cons. Băiceanu Sorina – unde se plătește Apa? 
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 Dl primar - o să fie o persoana care va citi, avem posture pe apă – canal. 
 D-na secretar general  - se va afisa pe site-ul primariei. 
 Dl. Viceprimar – trebuie să punem în aplicare HCL, trebuie să încheiem contracte cu primăria. 
 Dl cons. Beruscă Lucian-sunt persoane care au trimis pe e-mail si le-au primit personal. Prețul 
este la fel ca în contractul vechi. 
 Dl primar- orice modificare a prețului se va face cu AVIZ ANRSC și aprobarea consiliului local. 

Dl viceprimar – s-au facut multe extinderi, fără a avea surse noi, mai sunt și care nu plătesc 
deloc?? 
 Dl cons Trăistaru Vlad – faceți public cînd se face transmitera indexului. 
 Dl viceprimar- se va face plata de la indexul din contract. 

Dl cons. Beruscă – stațiile de autobuz arata jalnic, să le reface. 
Dl Primar- vom schimba policarbonatul. 
Dl cons. Berușcă să montăm un număr suplimentar de camere pe stații. În ce stadiu ne aflăm 

cu Grădiniță Crihan. 
Dl primar - de luni intră la treaba, a fost cam greu pentru că au crescut foarte mult prețurile, 

mai are de făcut niște asigurări. 
Dl cons Berușcă Lucian- rețeua de gaze care s-a terminat s-a dat în funcțiune? 
Dl primar - s-a facut receptie, cei de la DELGAZ lucrează la documentația  pentru avizul 

ANRE. După ce avem avizul ANRE vom trece la proiecte pentru extinderi. Am caștigat și proiectul cu 
iluminatul public și urmeaza să semnăm contractul. 

Dl cons. Dăscălescu – se poate face anul acesta? 
Dl primar - sper. 
Dl cons.Trăistaru Vlad – Si căminul e avansat, nu sunt împiedicați de condițiile meteo. 
Dl primar - pe 10 iunie avem vizita în teren de la POR, gradinița și căminul Cultural sunt 

aproape gata. 
Dl cons Berușcă Lucian - să prindem un gard la școla Crihan. 
Primar – acolo e mai complicat, trebuie un zid de sprijin. 
D-na cons. Vasiloiu Doinița - locul de joaca de la școla nr. 2 se mai face? 
Dl primar – cred că da, am vorbit cu cei de la apele române poate putem întări malul, dar cred 

că e mai bine să-l amplasam in curtea scolii. 
Dl cons Berușcă Lucian – proiectul de asfaltare de pe CNI? 
Dl primar – zilele astea se va semna de director, nu suntem la faza pth, vor mai trebui hotărâri 

de consiliu. 
Dl cons. Dăscălescu – Cu strada Armanu? 
Dl primar – suntem în stadiu avansat. Se lucreaza la zidul de sprijin, după care se trece la 
asfaltare. 
D-na secretar general  – luna trecuta am aprobat indicatorii la CNI. 

           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  Ștefan                                            SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                                                                                         
                                                                                                Jr. Apetroaei Elena Irina 


