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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  25 .11.2021 
 
 
 

 
 Încheiat azi, 25.11.2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Comunei  Măgura, la care sunt prezenţi 15 consilieri fizic, d-nii consilieri Băiceanu Sorina, Chiper 
Mihaită, Ceunas Constantin, Vasiloiu Doinița, Chelaru Mihaela, Trăistaru Vlad Ștefan,  Brinza 
Mihai, Berusca Lucian, Chitic Constantin, Puiu Marian, Marcu Adrian, Niță Vasile Valeriu, 
Dăscălescu Costel Sorin, Hamad Al Essa Talal, Vasiloiu Doinița  prezență asigurată conform 
prevederilor: H.C.L. Măgura nr. 13/ 30.03.2020 și H.G. nr. 1.183 din 8 noiembrie 2021privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 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, judetul Bacau nr. 
148 din 19.11.2021. 

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 dl. Cons Beruscă Lucian. 

La sedinta participa d-na Cihodaru Irina. 
Inainte de  a se trece la ordinea de zi dl presedinte da cuvântul d-nei Cihodaru Irina. 
D-na Cihodaru Irina- vrea să stie daca Caminul Cultural va fi gata pentru desfașurarea 

sărbătorii de MOS CRACIUN. 
Dl primar - cred ca va fi gata pan ape 20.12.2021. 
D-na Cihodaru Irina – vin cu rugaminte de a se aduce un dulce la copii, să fie serviti la 

serbare. 
Dl viceprimar – acolo nu se poate manca in actualele conditii. 
D-na cons. Vasiloiu Doinița – nu se va putea manca acolo in conditiile impuse de pandemie. 
D-na Cihodaru Irina – daca nu va fi gata Caminul Cultural să facem aici la gradiniță. 
Dl primar- cred că va fibine si aici. 
D-na Cihodaru-aș fi prima beneficiară a Caminului Cultural și aș fi foarte fericită. 
Dl primar- ne bucuram și noi. 
D-na Cihodaru - aș veni cu propunerea să aduc un fotograf profesionist, care apoi să faca 

publică acțiunea noastră. 
Dl primar- ne bucurăm că ați venit la ședință și pentru initiative, veți ști dumneavoastră cu 

să organizați. 
D-na Cihodaru Irina - vă mulțumesc. 
Se trece la desfășurarea propriu – zisă a ședinței. 
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D-na secretar general al comunei - avem cvorum și toate documentele anexa la proiectele 
de hotărâri, conform art.136, alin. (8), prin urmare proiectul ordinii de zi poate fi supus aprobarii. 

Dl președinte de ședință dă citire proiectului ordinii de zi: 
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea alipirii a 3 (trei) terenuri situate in satul CRIHAN, cu 

numerele cadastrale 62309 in suprafata de 2500 mp., numarul cadastral 62310 cu suprafata de 
6000 mp. si numarul cadastral 62311 cu suprafata de 2500 mp, proprietetea publică a UAT 
Comuna Măgura 

– initiator, Primar – Costrăş Iordache. 
2. Proiect de Hotărâre privind însușirea și confirmarea identităţii unor bunuri care aparţin 

domeniului public al Comunei Măgura, județul Bacău 
– initiator, Primar – Costrăş Iordache. 

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 6/ 
03.04.2001 

– initiator, Primar – Costrăş Iordache. 
4. Proiect de Hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității 

Administrativ-Teritoriale Comuna Măgura  pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. 
Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 06.12.2021 

– initiator, Primar – Costrăş Iordache. 
 

Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte de hotarâre. 
Se aproba suplimentarea ordinii cu 15 voturi ”pentru”. 

 Dl presedinte de sedintă da citire și ordinii de zi suplimentare: 
      1.Proiect de hotarâre privind validarea dispozitiei privind validarea dispozitiei primarului nr. 
146/12.12.2021 privind rectificarea nr.6 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021. 
      2.Proiect de hotarâre privind  aprobarea rectificarii nr. 7 a bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2021 al comunei Magura. 
 
 Se supune aprobarii proiectul ordinii de zi initiala, care se aproba cu 15 voturi pentru. 

Se aproba suplimentarea ordinii cu 15 voturi ”pentru”. 
 
 Se supun la vot procesele verbale ale ședințelor anterioare. 
 Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 28.10.2021, care se 
aproba cu 15 voturi pentru. 
 Procesul verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local din data 16.11.2021, care se 
aproba cu 15 voturi pentru. 
 
 ORDINEA DE ZI: 
 

1.Se da citire primului punct de pe ordinea de zi și anume Proiect de Hotărâre privind 
aprobarea alipirii a 3 (trei) terenuri situate in satul CRIHAN, cu numerele cadastrale 62309 in 
suprafata de 2500 mp., numarul cadastral 62310 cu suprafata de 6000 mp. si numarul cadastral 
62311 cu suprafata de 2500 mp, proprietetea publică a UAT Comuna Măgura. 

Dl primar – prezinta materialele de la acest punct. Ne este necesara alipirea pentru proiect 
de investiții. 

Dl viceprimar – da au fost trei dintotdeauna. 
Dl primar – acest teren a fost inventariat. 
Dl cons. Berușcă au fost zvonuri că nu este al nostru. 
Dl cons Ciorcila Răzvan - vă felicit că ați amenajat acolo o parcare. 
Dl cons Berușcă Luican - ați vorbit de o firmă luminoasa acolo? 
Dl primar - da am luat legatura cu firma care face numerele de case. 
Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi 

”pentru”, devenind astfel HCL nr. 75/2021. 
 2. Se trece la punctul doi al Ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind însușirea și  



 
3

confirmarea identităţii unor bunuri care aparţin domeniului public al Comunei Măgura, județul 
Bacău. 
 Dl primar  - prezintă materialele de la acest punct. 
 Dl viceprimar- trebuia să fie trecut și numarul 
 Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi 
”pentru”, devenind astfel HCL nr. 76/2021. 

 
3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 

cesiunii Contractului de concesionare nr. 6/ 03.04.2001. 
Dl primar dă citire materialelor de la acest punct. 
Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi ”pentru”, 

devenind astfel HCL nr. 77/2021. 
 
4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind stabilirea 

mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgura pentru 
ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 
06.12.2021. 

Dl primar dă citire materialelor de la acest punct. 
Dl cons. Berușcă Lucian – vă rog să prezentați că s-a scos la licitație 
Dl primar- da pe data de 12.01.2021 are loc deschiderea plicurilor. 
Dl Berușcă Lucian- este pentru trei comune se va face etapizat? 
Dl primar- nu neaparat. 
Dl viceprimar- puteți să spuneși despre întâlnirea cu CRAB-ul. 
Dl primar- am avut o întâlnire eu  și o comisie de la CRAB-e năduful nostru. Ma gândesc să 

facem o mentenanță pe acest sistem, chir daca angajam oameni nu avem scule. În cazul in care 
luam o firma ei au oameni au scule, protectia muncii ,au tot. 

Dl cons.Brînză când gândim pentru acest sistem este foarte complex, dar nu avem hârtii. 
Nu știm daca avem de la GOLDL toate proiectele. Când eram eu viceprimar toate canalelel  
puțeau, acum curge în fiecare săptămână și nu mai pute. 

Dl primar. Avem nevoie de oameni pentru mentenanță. 
Dl primar - cine se va ocupa nu va cunoaste sistemul. 
Dl primar – noi l-am avut în sistem privat și nu știu cum este. 
Dl cons. Ciorcila Razvan - platim pentru pacatele care s-au facut, e foarte bună 

externalizarea, cand se face contractul să se prindă  să intervina indiferent de oră 
D-na secretar- nu se poate in lege se stipuleaza ca in 24 ore, 48 ore si 72 ore 
Dl cons Brînză Mihai daca se face plata , firmele vin. 
Dl cons.Chitic Constantin -vorbim de legalitate, inițiativa este foarte buna  dar primaria 

trebuie să pună la dispoziție  un plan de gospodărire subteran, firma trebuie să aibă agreare, 
personal autorizat, daca firma numara banii nu poate să nu facă. 

D-na Băiceanu Sorina – este obligația si celor de la ISU, ar trebui și ei să știe. 
Dl primar- sunt. 
Dl viceprimar- problema apei în Magura este veche, încercăm să o rezolvăm. Din discuții cu 

cei de la CRAB, strazile private trebuie să aibă apometru. Nu știu daca exista o hartă la ISU. 
Dl cons Berușcă Lucian- pe mandatul dumneavoastră se mai înfundă pompele? 
Dl viceprimar- da se înfundă  des, trebuie niște flotori, trebuie refacut tot sitemul. Găsim in 

canalizare tot felul de lucruri. 
Dl cons. Berușcă Lucian- sunt referate facute? Daca sunt să vedem unde se blocheaza. Nu 

știu de ce nu s-au angajat 2 oameni. 
Dl cons. Trăistaru Vladut – s-au dat autorizații. 
Dl primar - azi a venit Garda de Mediu chiar când băieții lucrau acolo. 
Dl cons. Brînză Mihai – orice am face cu acest sistem, pluvialele sunt trase în canalizare. 

La orice ploaie și apă mare aceasta va refula. Atunci când s-a proiectat  era un alt debit. 
Dl cons. Beruscă Lucian – de ce nu s-au angajat. 
Dl primar – cred că este bine să facem mentenanță, nu avem oameni care să vină. 
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Dl viceprimar- ar mai trebui angajari. 
Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi 

”pentru”, devenind astfel HCL nr. 78/2021. 
 
5.Se trece la primul punct al ordinii de zi suplimentare si anume Proiect de hotarâre privind 

validarea dispozitiei privind validarea dispozitiei primarului nr. 146/12.12.2021 privind rectificarea 
nr.6 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021. 

D-na secretar- prezinta meterialele de la acest punct. 
Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi ”pentru”, 

devenind astfel HCL nr. 79/2021. 
 
6.Se trece la al doilea punct al ordinii de zi și anume Proiect de hotarâre privind  aprobarea 

rectificarii nr.7 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al comunei Magura. 
D-na secretar prezinta materialele de la acest punct. 
Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi ”pentru”, 

devenind astfel HCL nr. 80/2021 
 
Discutii si interpelari. 
Dl cons. Brînză Mihai – pe Dealul Cujbic au tăiat crengile și le-au lăsat în drum. 
Dl primar- nu stiu nimic în sensul acesta , știți dumneavoastră d-le viceprimar? 

Săptămâna trecută am  avut o discuție aprinsă cu cei de la E ON. 
Dl cons. Ciorcila Răzvan - am primit sesizări pentru drumul de pe Corhană. 
Dl primar - aș dori să avem în vedere niște cadouri pentru copii. 
Dl cons Trăistrau Vladuț – da, sunt de accord. 
Dl cons Berușcă Lucian - la împărțirea cadourilor să vină tot consiliul local. 
Dl primar - am primit împrumutul. 
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, 
          Berușcă Lucian                                            SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                    
                                                                                                Jr. Apetroaei Elena Irina 

 
 
 

 


