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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 16.11.2021 
 
 
 

 
 Încheiat azi, 16.11.2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Comunei  Măgura, la care sunt prezenţi 11 consilieri fizic, d-nii consilieri Chiper Mihaită, Ceunas 
Constantin, Chelaru Mihaela, Trăistaru Vlad Ștefan,  Brinza Mihai, Berusca Lucian,  Puiu Marian, Marcu 
Adrian, Dascalescu Costel Sorin, Vasiloiu Doinita, Ciorcila Răzvan  trei voturi depuse on line Baiceanu 
Sorina, Chitic Constantin si Nita Vasile Valeriu, lipsa fiind dl viceprimar Hamad Al Essa Talal 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. 145 din 
12.11.2021. 

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. Berușcă Lucian. 
 La sedință a ajuns dl viceprimar. 
           Iese din sedință dl. cons. Ciorcilă Ionuț Răzvan 
 Dl președinte de ședință verifică voturile depuse on-line și apoi dă citire ordinii de zi a ședinței: 
 

1. Proiect de Hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității 
Administrativ-Teritoriale comuna Măgura  în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu 
privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA A.D.I.B. din data de 22.11.2021 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
2. Proiect de Hotărâre privind propunerea de desfiintarea/demolarea WC  (CF 60264 - C3) arondat 

Scolii Gimnaziale ,,Emil Braescu” din sat Magura, comuna Magura, judetul Bacau 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

3. Proiect de Hotărâre privind privind aprobarea de acte aditionale la contractele de concesiune pentru 
racordarea concesionarilor la utilitati publice (energie electrica, gaze naturale, apa si canalizare) 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache 
 Secretarul general al comunei aduce la cunostință că toate proiectele de hotărâri îndeplinesc 
condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din Codul Administrativ, prin urmare proiectul ordinii de zi poate fi 
supus aprobării în forma prezentată.  

Se supune la vot ordinea de zi a ședinței care se aproba cu 14 voturi pentru. 
            Dl. presedinte de sedință - proiectele trebuiesc votate separat? 
 Secretarul general: bineinteles. 

ORDINEA DE ZI: 
1. Se trece la primul punct al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind acordarea 

mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Măgura în AGA 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței 
AGA A.D.I.B. din data de 22.11.2021. 
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 Dl primar – prezintă materialele de la acest punct. 
Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare care se aprobă cu 14 voturi pentru devenind 

astfel HCL 72 din 16.11.2021. 
 
2. Se trece la punctul doi al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind propunerea de 

desfiintarea/ demolarea WC (CF 60264- C3) arondat Scolii Gimnaziale ,,Emil Braescu” din sat Măgura, 
comuna Măgura, judetul Bacău. 

Dl primar - prezintă materialele de la acest punct  
Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare care se aprobă cu 14 voturi pentru devenind 

astfel HCL 73 din 16.11.2021. 
 
3.Se trece la punctul trei al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind privind aprobarea de 

acte aditionale la contractele de concesiune pentru racordarea concesionarilor la utilitati publice (energie 
electrica, gaze naturale, apa si canalizare). 

Dl primar-da citire materialelor de la acest punct. 
A venit in sala si dl cons Ciorcila Razvan. 
Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare care se aprobă cu 14 voturi pentru devenind 

astfel HCL 74 din 16.11.2021. 
 
 
DISCUȚII SI INTERPELĂRI: 
 
Azi a venit prin corespondență adresa de la dl Gal Marius, care are stâlpul de iluminat în curte, am 

taiat la mai mulți iluminatul, poate fi catalogat ca furt de utilități. Spune ca și un vecin de-al meu are așa, eu 
nu știu. 

Dl cons. Berușca Lucian- e vorba de Relu Melecciu. 
Dl cons. Dascălescu Sorin – nu se poate spune că este furt, e racordat nelegal. 
Dl cons. Brînza Mihai- mulți cetățeni ne întreabă ce să facă cu crengile, ați luat o măsura? 
Dl primar- suntem în discuție cu două firme de tractoare dar nu au tocator. O să facem licitație. 
Dl cons. Brînză Mihai – oamenii ar ara acum toamna, dar nu au ce face cu crengile, să aveți grijă că 

se scumpește energia electrică și gazul. 
Dl primar- da o să am în vedere. 
Dl cons. Brînză Mihai- ați spus ca a crescut prețul la gunoi, 76.000 lei/lună. 
Dl primar - da este foarte mult. 
Dl cons Brînză Mihai-când eram eu viceprimar se spunea ca este foarte mult de la 18.000 lei la 

23.000, acum este enorm, să urmăreasca dl. viceprimar și dl. politist local? 
Dl cons.Berușcă Lucian – dar mai avem polițist local? 
Dl primar- ne-am gândit să facem o inventariere a plătitorilor. 
Dl viceprimar- și eu m-am gândit sa ridic aceasta problemă, acum nu se mai aruncă pe câmp. 
Dl primar- colaborați cu polițistul local, uitați-vă pe camere. 
Dl viceprimar – și mie mi sa părut că e cam mult, am fost cu mașina de gunoi, încarc niște saci cu 

Frunze și le-am spus ca nu o să recunosc cantitatea. 
Dl cons Berușcă Lucian - nu putem să dăm amenzi? 
Dl primar- luați programul de gospodarire comunală și aplicați-l, trebuie să faceți ce scrie acolo. 
Dl cons Trăistaru Vlad - să facem o comisie care să constate ce fac cetățenii. 
Dl primar – e fel de comisie? Este treaba executivului. 
Dl viceprimar- dați o dispoziție să pot da amenzi. 
Dl cons Brînză Mihai – nu trebuie ca polițistul sa preia activitatea viceprimarului. 
Dl Ceunas Constantin-când se dau numele la străzi? 
Dl cons. Ciorcilă Răzvan- dar este foarte ușor atunci când se ia gunoiul, se vede că nu este gunoi 

menajer și acela nu trebuie luat, persoanele care scot astfel de gunoi trecute pe lista și la trei  nerespectari 
amendă. Avem o taxa si pentru deseuri din constructii. 

Dl cons Berusca Lucian - trebuie facută o solicitare de ridicare a deșeurilor din construcții. 
Dl primar - nu se poate depozita orice gips, carton, enternită. D-le viceprimar, avem procese verbale 

de amendă, dar nu am primit nici o propunere din partea dvs de amendă. 
Dl cons Brînză Mihai - la SOMA, ADIS si MEDIU plătim la cantitate, trebuie supravegheat in 

continuu ce gunoi se ridica. 
Dl primar - e mult gunoi, nu se colecteaza selectiv. 
Dl cons. Dăscălescu Sorin- cu toate ca nu se colecteaza selectiv, suma este foarte mare/ luna. 
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Dl primar-d-le vice vă rog să verificați ce se poate face. 
Dl viceprimar- îmi vine sa râd, să meargă polițistul local, cei de la gospodarire, eu nu pot să mă 

clonez atunci când am 5 mașini. Cert este ca oamenii când trebuie să scoata pubela galbenă nu o scot. 
Copii trebuie să fie învățați să colecteze selectiv. 

Dl cons Berușcă Lucian- nu ar fi bine să luăm o cameră pentru mașina de gunoi. 
Dl viceprimar – eu am zis ca să luăm un cântar. Pe Rediu e cineva care are. 
Dl cons Berușcă Lucian- nu e normal dl.viceprimar sa veniți în fața noastră că nu va înțelegeți cu dl 

politist local, având în vedere ca nici dl Brînzâ nu se înțelegea cu polițistul local. Vă rugăm frumos ca in 
ședința următoare să vină dl polițist local sa dea explicații. 

Dl primar- eu nu cred că dacă ați spus polițistului local să se uite pe camera nu a vrut. 
Dl cons Dăscălescu Sorin- hai sa facem ceva cu indicatorul de CRIHAN. 
Dl primar-Am luat legatura cu cei care fac plăcuțele și vom face ceva si cu indicatorul. 
Dl viceprimar- sunt niste indivizi care agită problema cu câinii. 
Dl cons. Bărușcă Lucian – care sunt aceștia? 
Dl viceprimar - Dl Pîslaru, dar să nu încalc GDPR. Cu câinii fără stăpân chiar dacă facem contract 

cu o firmă sa-I sterilizeze îi aduce înapoi după. 
Dl primar- la ultima ședință AZM, s-a ridicat acesta problema, să încercăm să facem un contract cu 

primaria Bacău. 
Dl cons Berușcă- la ultima sedința am vorbit să facem contract cu d-na doctor sa sterilizeze cânii. 
Dl cons Brânză Mihai- dacă ne puteți spune ceva despre sistemul de apa –canal, pe timpul cănd 

eram viceprimar mirose, acum nu mai miroase? 
Dl viceprimar- s-a reparat sita la canalizare. Sunt probleme cu această la sită. 
 

           Nemaifiind alte proiecte de hotărâri, Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările acesteia. 
 
 
 
  
  
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     Contrasemnează, 
          Berușcă Lucian                                            SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                                                                                 
                                                                                                Jr. Apetroaei Elena Irina 


