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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  20.12.2021 
 
 
 

 
 Încheiat azi, 20.12.2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Comunei  Măgura, la care sunt prezenţi 13 consilieri fizic, d-nii consilieri Băiceanu Sorina, Chiper 
Mihaită, Ceunas Constantin, Vasiloiu Doinița, Chelaru Mihaela, Trăistaru Vlad Ștefan,  Brinza 
Mihai, Chitic Constantin, Puiu Marian, Marcu Adrian, Niță Vasile Valeriu, Dăscălescu Costel Sorin, 
Hamad Al Essa Talal, Vasiloiu Doinița, voturi on-line două, Berusca Lucian si Ciorcilă Razvan-
Ionut,  prezență asigurată conform prevederilor: H.C.L. Măgura nr.18/ 30.03.2021, H.G. nr. 1.242 din 8 
decembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 decembrie 
2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19. 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, județul Bacău 
nr.161 din 15.12.2021. 

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. 

Secretarul general al Comunei anunță că dl. presedinte de sedință – consilier Berușcă  
Lucian nu poate ajunge astazi la sedință, se impune alegerea unui  presedinte de sedinta. 

Se da citire Proiectului de hotarâre privind alegerea presedintelui de ședință. 
Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal propune ca presedinte de sedință pe dl. Cons. Chitic 

Constantin. 
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot  propunerea făcut de dl.vicerpimar si se  voteaza 

cu 13 voturi pentru + 2 voturi on-line, devenind astfel HCL nr.81/2021. 
 
Se supune la vot Procesul Verbal al sedinței din data 25.11.2021, care se aproba cu 12 

voturi pentru, 2 voturi on-line si o abținere Hamad Al Essa Talal – nu am avut timp să-l citesc. 
 
Se da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 in 
comuna Magura, Judetul Bacau 

– initiator, Primar – Costrăş Iordache. 
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de 

personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgura și a celorlalte structuri şi 
servicii publice subordonate Consiliului Local al comunei Măgura, începând cu 01.01.2022 

– initiator, Primar – Costrăş Iordache. 
3. Proiect de Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru functiile publice si functiile 

contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Măgura și a serviciilor 
publice subordonate Consiliului Local al comunei Măgura, incepând cu 01.01.2022 
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– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea traseului pentru microbuzele de transport şcolar 

pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Emil Brăescu” Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

5. Proiect de Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea 
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de educație 
fizică școlară” din sat Măgura, comuna Măgura, judeţul Bacău”  

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
6. Proiect de Hotărâre privind rectificarea nr. 8 a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 

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

ORDINEA DE ZI 
1.Se trece la primul punct al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind stabilirea  

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 in comuna Magura, Judetul Bacau. 
D-na secretar prezinta situatia de la impozite si Taxe - anii 2016 – 2021. 
Dl primar- avem o gramada de plângeri care ne blocheaza activitatea. 
Am dublat încasarile la taxele si impozitele locale,  ani de zile nu s-au trimis titluri executorii, 

unii sunt total nemulțumiți. Vrem ghișeul.ro, trebuiesc facute corectii. 
Dl Hamad Al Essa Talal- anul acesta nu am mai facut nici o solicitare pentru 544/2001. 
Dl primar prezinta  materialele de la acest punct. 
D-na secretar prezinta amendamentul depus de cei 8 consilieri: Băicenu Sorina, Traistaru 

Vlad Stefan, Hamad Talal Al Essa, Niță Valeriu, Chitic Constantin, Ceunas Constantin, Berusca 
Lucian, Chiper V Mihaita, Berusca Lucian, Chiper V Mihaită. 

 
AMENDAMENT 
 
Se anuleaza art.3 din proiectul de hotarare motivat de faptul ca activitatea persoanelor 
nominalizate in echipa SVSU este voluntara si de faptul ca nu au avut loc nici un fel de 
actiuni de prevenire, verificare sau intervenție ăn ultimii doi ani in comuna Magura. 
 
 Dl primar- nu sunt motivate aceste amendamene. 

D-na cons. Baiceanu Sorina- au intervenit foarte putin. 
Dl. Cons. Brânză Mihai – chiar daca  este un voluntariat, noi trebuie sa avem in vedere, ca 

acestia trebuie să fie solvabili și așa vin puțini, daca nu ne orientam la oameni, daca nu ii 
stimulam, toata comuna ar vrea să fie voluntar. 

Dl primar - de exemplu avem pe dl Anghel, care ne ajuta mereu cu podul ce duce la Crihan 
ca sa nu inundam comuna. 

Dl Hamad Al Essa Talal- si eu subscriu la ce spune dl Brînză Mihai, dar sa incepem o 
resetare, putem sa revenim ulterior pentru a facilita  serviciul SVSU . 

Dl primar – acum se voteaza taxa si nu mai revenim. 
Dl Tala- legea voluntariatului prevede activitatea  să fie benevolă. 
Dl primar – să reanalizam lista. 
Dl Hamad Al Essa Talal- să facem o comisie pentru a selecta voluntari. 
D-na secretar trebuie un proiect de HCL. 
D-na cons.Băiceanu Sorina - nu am vazut lista cu voluntarii, avem adresa de la primar și ar 

trebui pentru toți nu numai pentru S.C.-uri. 
Dl cons Chitic Constantin - vreau să spun două cuvinte despre amendament, avem multe 

de spus despre dl. Mugurel și activitatea lui. Trebuie facut ceva.  
Dl primar- in ianuarie vom face evaluarea postului, toți îl știm pe Mugurel. Am incercat sa-I 

aratam calea cea dreapta. 
Dl cons. Chitic Constantin - eu imi aduc aminte ca avem vreo 2-3 ani. Vreau sa va intreb 

ceva, ati studiat cu atentie și aveti scutiri care se pot acorda? 
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D-na secretar – prezinta partea din proiectul de hotarare unde sunt scutirile care le poate 
acorda consiliul local. 

Dl HAMAD Al Essa Talal- ONG este vorba de cei care sunt proprietari? 
Dl cons. Chitic Constantin – da. 
D-na cons. Băiceanu Sorina – sa eliminăm  ce nu are legatura cu zona noastră. 
Se supune la vot amendamentul depus si se voteaza cu 3 voturi pentru, 6 voturi impotriva, 

3 abtineri . 
In urma rezultatului votului obținut, amendamentul nu a trecut. 
Dl cons. Chitic Constantin – horeca, votez 0.2%. 
Dl viceprimar – sunt unii care au influentati in pandemie. 
Dl cons. Chitic Constantin -daca ii dau lui Pău, trebuie dat la toți. 
Dl cons. Brînză Mihai - ar trebui să acordam la toți. 
Nemafiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi 

”pentru”, devenind astfel HCL nr. 82/2021. 
 

           2.Se trece la punctul doi al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 
organigramei, statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Măgura și a celorlalte structuri şi servicii publice. 
 Se da citire materialelor de la acest punct. 
 D-na cons. Baiceanu Sorina – avem compartiment de achizitii si Management Proiecte. Ar fi 
bine să nu mai avem persoane cu  prestari servicii. 
 Dl primar- prezinta cu ce se ocupă cel de la achiziții 
 D-na secretar – prezinta ce trebuie să conțină un compartiment de achizitii – o persoana 
tehnică, un jurist și un economist. 
 Dl primar –trebuiesc oameni- cu experienta. 
 D-na secretar – nici unul din noi nu avem expertiză pe toate domeniile pentru care sunt 
proceduri de achiziții, de exemplu construcții. 
 Dl viceprimar-  vin cu un gand bun, sa luam două posturi de la Politie locala și să le ducem 
la Gospodarire comunală, si două posturi la apă canalizare. 
 Dl primar – in anul 2010 au fost înființate. 
 D-na secretar-  aceste posturi sunt separate, in  numărul de posturi, nu se pot lua de acolo 
și muta la alt compartiment. 
 Dl cons. Nita Valeriu- avem nevoie de apă-canal. 

Nemafiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 13 voturi 
”pentru”, două abtineri dl viceprimar Hamad Al Essa Talal si dl. Cons. Dascălescu Sorin, devenind 
astfel HCL nr. 83/2021. 

 
 3.Se trece la punctul trei al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind stabilirea 
salariilor de bază pentru functiile publice si functiile contractuale din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Măgura și a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al 
comunei Măgura, incepând cu 01.01.2022. 
 Dl primar prezinta meterialele de la acest punct. 
 Dl viceprimar- ce inseamnă ½ munca, 4 ore? 
 D-na secretar - da. 
 Nemafiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi 
”pentru”, o abtinere, dl. Cons. Dascălescu Sorin, devenind astfel HCL nr. 83/2021. 

 
 4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 
traseului pentru microbuzele de transport şcolar pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Emil 
Brăescu” Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău. 
 Dl primar da citire materialelor de la acest punct. 
 D-na cons. Băiceanu Sorina- nu înțeleg, nu mai vine pe Valea Magurii microbuzul? 
 Dl primar- avem doi oameni buni pe microbus. 
 D-na cons. Băicenu Sorina- nu mai vine pe Valea Măgurii? 
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 D-na Vasiloiu – nu mai corespunde programului la clasele a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a. 
 D-na Baiceanu Sorina- nu este de loc Valea Magurii. 
 D-na consilier Vasiloiu Doinița –merge sa verifice situatia treseului microbuzelor scolare. 
 Se va reveni asupra acestui  punct al ordinii de zi: 
 
 5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind predarea către 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii 
“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii Proiect pilot – Construire „Sală de educație fizică școlară” din sat Măgura, comuna 
Măgura, judeţul Bacău”  
 Dl primar- prezinta meterialele de la acest punct. Suntem in discuții si cu un teren sintetic 
langa Scoala nr. 2, nu se poate face nimic ca este sub cota de inundații. 
 Dl cons. Ceunas Ioan- nu putem pune umplutura? 
 Dl primar este foarte costisitor și complicat. O să gasim o soluție. 

Nemafiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi 
”pentru”, devenind astfel HCL nr. 86/2021. 
 D-na cons Vasiloiu nu este in sala  va clarifica problema traseelor. 
 

 6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind rectificarea nr. 8 
a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Magura, județul Bacău. 
 Dl primar prezinta meterialele de la acest punct. Vine cu un amendament sa luam suma de 
17.000 lei de la 51.02.20. sis să o ducem la 65.02.57. 

Nemafiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi 
”pentru”, devenind astfel HCL nr. 87/2021. 

 D-na cons. Vasiloiu Doinita -  nu a ajuns in sala. 
 
 DISCUTII: 
 Dl primar - revin la problema apă-canal, e bine sa angajam doi oameni, nu trebuie să avem  
dotare, nu cunoaștem rețeaua. Cred ca ar fi bine să facem un contract de mentenanță. 
 Dl cons. Trăistaru Vladut – ați gasit o firmă? 
 Dl primar - sunt multe - dar m-am gândit și la firma de la noi. 
 D-na Baiceanu - nu e corect să aibă și o parte din contracte și mentenanță. 
 Dl viceprimar - nu avem oameni la apă, de aceea avem asa de putine contracte. 
 Dl primar- este o povară acest serviciu, e de groaza cu ce ne confruntam la serviciul de apă 
canal. 
 Dl cons. Chitic Constantin - nu vă suparați pe mine dar, am spus să faceti o comisie care sa 
verifice pluvialele. 
 Dl cons Brînză Mihai - Apropo de mentenanță, firma care a fost, ar fi cei mai buni, ei cunosc 
tot sistemul. 
 Dl viceprimar - ati fost consilieri, primar, ar fi trebuit să rezolvați  această problemă. 
 Dl primar - Trebuie gasite soluții, daca am avea două clădiri ca primaria. 
 Dl viceprimar - avem nevoie de oameni. 
 Dl primar - avem nevoie de un om al nostru, dl Pintilie a rezolvat ceva ceva contracte la 
apă. 
 D-na consilier Băicenu Sorina - sunt de acord cu mentenanța, să fie un contract foarte bine 
gândit. Mai sunt ingineri pentru noi care pot ajuta. 
 Dl cons. Chitic Constantin – sunteți sigură că acceptați mentenanța? 
 Dl cons. Brînză Mihai – am avut o discuție cu dl primar despre acest SPAU, nu e prins pe 
POIM, nu e bine, va trebui refacut. 
 Dl primar- nu reusim mai repede cu predarea, avem si deficente pe sistem. 
 Dl viceprimar – acest sistem a fost executat prost, proiectat prost, sita e defecta, de aceea 
se strica mereu pompele. Solutia e altfel, aceste camine  trebuiesc facute altfel, să le folosim ca 
spatiu de decantare. 
 Primar- să se rezolve cu automatizarea. 
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 Dl cons. Chitic Constantin - ce fel de cablu  e acolo? 
 Dl viceprimar - daca ninge sau plouă se  înfunda canalizarea de la apa pluvială. 
 Dl cons. Trăistaru Vlad – gratarul e defect  
 Dl cons. Chitic Constantin – și în final cum să ramână? 
 Dl primar – trebuie avut în vedere că noi nu avem experiență, utilaje de interventie, ar fi mai 
bine să avem mentenanță. 
 Dl cons Chitic Constantin- să căutăm o firmă pentru mentenanță apă-canal să se facă un 
draft de contract. 
 Se supune la vot  contactarea unie firme de mentenență, se aproba cu 13 voturi ”pentru”. 
 
 REVENIRE LA PUNCTUL 4 AL ORDINII DE ZI 
 Se prezinta situația corectata a traseelor scolare. 

Nemafiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi 
”pentru”, devenind astfel HCL nr. 85/2021. 

 
DISCUTII: 
D-na cons. Băiceanu Sorina- Stadiul de executie  la scoală și gradiniță? 
Dl primar-se misca greu la gradiniță. 
D-na cons Băiceanu Sorina – se misca ca la Căminul Cultural. 
Dl cons. Chitic Constantin- dacă nu il verifici  la sediu, va putea fi și o firma fantoma.Se iau 

subcontracte. 
Dl viceprimar- nu tot timpul sunt înțelept, am mai greșit, vă doresc un an bun,  sărbători cu 

bine și să ne intâlnim sănătoși. 
Dl cons. Chitic Constantin- avem o adresa de la GAL. 
Dl cons Nita Valeriu- s-a renunțat la tocatorul de vegetatie. 
Dl primar – nu suntem in discutie cu o forma de la Reghin. 
Dl cons Niță Valeriu- vis a vis de predarea apei   la CRAB, au fost deja trei licitații și nu s-a 

prezentat nimeni. 
Dl primar- suntem in procedura pana pe 25.01.2022. Avem in vedere de a lua apa de la 

CRAB, pana la MOARA, sper să rezolvam să nu avem probleme cu apa in vara. 
Dl cons Brînzâ Mihai- noi din 2009 nu am facut o degresare pe sistemul de canalizare, si ar 

trebui să mai treaca buldo pe unde se impune situatia. II amintesc d-lui viceoprimar că nu s-a ținut 
de cuvânt cu crengile de pe Cujbic. 

Dl cons. Chititc Constantin- dacă vine cu buldo le poate rupe cu cupa de la buldo. 
Dl viceprimar- nu depinde de mine nu pot face fata cei de la gospodărire. 
Dl cons. Chitic Constantin- am două probleme: 
1.Sunt total nemulțumit de calitatea materialului antiderapant, e foarte mare, macar niște 

nisip. 
Dl viceprimar nici acum nu am primit contractul, si nu il pot urma. 
2.Dl cons Chitic Constantin- mai am o problema, au aparut o serie de discuții pe facebok cu 

privire la camerele de luat vederi, ce s-a întâmplat, ați întins rufele pe gard? 
Dl primar- am să vin la ședința următoare cu un regulament de utilizare a camerelor. 
Dl viceprimar- noi Consiliul Local am vrut camera de supraveghere pentru siguranța 

cetățenilor, aceste camera au fost foarte utile pentru balastare, deszăpezire și aruncarea 
gunoiului. Mi se pare anormal că mi se restricționeaza accesul la aceste camere. 

Dl cons Chitic Constantin- nu vă suparați pe mine dar aceste camere nu sunt pentru a 
vedea daca ninge, ploua, dacă e polei și câte mașini de balast au fost aduse. Sunt pentru hoți, 
pentru accidente. 

Primar- camerele nu sunt pentru acestea la care se refera domnul viceprimar. 
Dl cons. Chitic Constantin- polițistul local sa puna umarul la gunoi, la deszapezire. 
D-na cosn Baiceanu Sorina – am uitat, gunoiul selectiv ridicat odata pe luna, e putin. 
Dl viceprimar- cei de la SOMA au spus ca nu se poate. 
D-na cons Baiceanu- să nu vină în plus să reduca menajarul cu o cursa si acea cursa să 

vina pentru gunoiul reciclabil. 



 
6

Dl cons Brînză Mihai – pentru anul viitor nu avem programul pentru gunuiol reciclabil. 
Dl cons Dascalescu Sorin- ar trebui programul pe tot anul. 

         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, 
          Chitic Constantin                                             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                                                                                        
                                                                                                Jr. Apetroaei Elena Irina 


