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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 28.10.2021 
 
 
 

 
 Încheiat azi, 28.10.2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Comunei  Măgura, la care sunt prezenţi 12 consilieri fizic în sală, 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,  1 
vot depus personal Dăscălescu Costel Sorin, un vot depus on line Hamad Al Essa Talal, lipsa fiind 
d-na consilier Vasiloiu Doinița, prezență asigurată conform prevederilor: H.C.L. Măgura nr. 18/ 
30.03.2021, H.G. nr. 1090 din 06.10.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea şi 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. 
138 din 22.10.2021. 

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 d-na cons. Baiceanu Sorina 
 Se supun la vot procesele verbale din ședințele anterioare: 
 1.Procesul verbal al ședinței din data de 26.08.2021, care se aprobă cu 13 voturi pentru și o 
abținere dl cons. Hamad Al Essa Talal. 
 2.Procesul verbal al ședinței din data de 08.09.2021, care se aprobă cu 14 voturi pentru. 
 3.Procesul verbal al ședinței din 30.09.202, care se aprobă cu 14 voturi pentru. 
 
 D-na președinte de ședință verifică voturile depuse și apoi dă citire ordinii de zi a ședinței: 

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale pentru anul 2021 la patrimoniul 
Asociatiei GAL ,,Plaiurile Bistritei” 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
2. Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada noiembrie 

2021   - ianuarie 2022 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache   

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei X (Regulamentul serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache 
4. Proiect de Hotărâre privind rectificarea nr. 5 a Bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 

2021  al comunei Magura, județul Bacău 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
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5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii 
publice de alimentare cu apă și de canalizare 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
6. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 62/ 30.09.2021 privind 

aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție  
“Modernizare drumuri de interes local Zona Metalbac – Cujbic, satul Măgura, comuna Măgura, 
judetul Bacau”, prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 
95/2021 

– 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. 

A ajuns la ședinta și d-na consilier – Vasiloiu Doinița. 
  
 ORDINEA DE ZI: 
 

1.Se trece la primul punct al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 
cotizaţiei anuale pentru anul 2021 la patrimoniul Asociatiei GAL ,,Plaiurile Bistritei”. 

Dl primar prezinta materialele de la acest punct. 
Dl consilier Berușcă Lucian – la sedința trecută nici un coleg nu a spus ca va aproba acea 

cotizatie. O simplă prietenie pe facebook nu este suficientă. 
Toti am discutat ii vom acorda d-nei Stoica 2 luni să ne convingă cu activitatea GAL. 
Dl primar – cum considerați! 
D-na cons. Băiceanu Sorina – nu știu istoria între UAT și GAL, comunicarea e deficitară. 
Dl.primar- cred ca noi UAT-ul nu ne-am implicat în relația cu Gal, nu avem o persoana care 

să se ocupe de asta, eu sunt obligat sa pun pe ordinea de zi acest proiect de hotarâre. 
D-na cons. Băiceanu Sorina – eu sunt de parere sa plătim pe anul 2021, și dacă până în 

ianuarie 2022 nu se modifică nimic, la anul nu mai plătim. 
Dl. cons. Chitic Constantin – eu cunosc foarte multe ONG, știți cât interes au aceștia să 

stea pe capul celor care le pot da bani. Noi buldo îl luam în lesing, la câți bani plătim pe cotizație, 
atîtea firme din Măgura ar fi vrut sa ia bani și nu au luat, în urma unui studiu s-au luat 200.000 
euro în alte localități și noi nimic. 

Dl primar - m-am mai interest și la alte GAL-uri din țară și au dat aceleași sume. 
D-na cons. Băiceanu Sorina - pentru câte proiecte a UAT-ul pe GAL. 
Dl primar - un proiect am avut, un proiect am obținut. 
Dl cons. Ciorcilă Răzvan – nu mai am nimic de spus, a spus dl. consilier Chitic. 
Dl cons Brînza Mihai –noi trebuie să știm că suntem membri în GAL. Am făcut ședinte cu 

cei de la GAL dar nu s-au prezentat firme la aceste sedințe. Firmele de pe raza comunei nu au fost 
interesate de accesare fonduri de la GAL. 

Dl cons. Berușcă Lucian- dacă am fi știut că vine la ședința d-na Stoica, îi arată că în luna 
martie i-am trimis un e-mail și nu mi-a răspuns, nu m-a convins și la alte GAL-uri cotizația este de 
10000 lei. 

D-na cons. Băiceanu Sorina- are un Regulament de funcționare acest GAL? 
D-l primar – cred ca au un Regulament. 
D-na Băiceanu Sorina – se poate modifica ca să nu mai fim în aceasta situație, platim - nu 

plătim. 
Dl primar – nu știu foarte multe GAL-uri să aibă proiecte multe pe nonagricol. 
Dl cons. Niță Vasile Valeriu- creșterea cotizației a fost explicat ca salariile ar fi neeligibile, 

nu sunt de parere să iesim din GAL, ar trebui să plătim în funcție de banii de care am beneficiat. 
Dl primar - la cat e de greu sa implementăm un proiect de 15000 euro, nu cred că sunt 

investitori pe agricol. Probabil din lipsă de teren sau ca sunt prea aproape de oraș. O parte din 
banii care sunt luați de privati se  întorc la GAL, au forte multi membri. 
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 Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarăre care se aprobă cu 5 voturi 
”pentru” d-nii cons. Dăscălesu Costel Sorin, Brînza Mihai, Vasiloiu Doinita, Puiu Marian, Chelaru 
Mihaela, 8 abțineri- d-nii cons.Băicenu Sorina, Berușcă Lucian, Ceunaș Constantin, Chiper 
Mihaiță, Ciorcilă Ionut Răzvan, Marcu Adrian, Niță Vasile Valeriu, Tristaru Vlad Ștefan și două  
voturi împotrivă d-nii. Hamad Al Essa Talal și Chitic Constantin. 

 
2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind alegerea 

președintelui de sedință pentru perioada noiembrie 2021   - ianuarie 2022. 
Dl cons. Chitic Constantin- propune pe dl Berușcă Lucian. 
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot propunerea facută de dl. Cons. Chitic Constantin 

care se aprobă cu 15 voturi pentru devenind astfel HCL 67 din 28.10.2021. 
 
3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 

modificării Anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare) la Contractul 
de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/ 2006/ 29.11.2010. 

Dl cons. Berușcă Lucian – noi suntem puși sa aprobăm, dar CRAB nu ne preia 
D-na secretar prezintă ce înseamnă să fii actionar la S.A și apoi proprietar. 
Dl primar- cred ca nu am capacitatea de a gestiona acest sistem 
Nu pot să cred că până la acest moment nu s-a inteles că  nu putem face investiții decat 

prin operator regional, pe fonduri. 
Dl cons Berușca Lucian- ne zic în Regulament că vor citi apometrele la trei luni dar vom 

plăti lunar, eu o să mă abțin. 
Dl primar – sa nu credeți că dacă vine CRAB va curge lapte și miere, vor mai fi probleme 

până nu se termină investițile. 
Dl Berușcă Lucian – am semnale ca anumiți primari nu vor să mai fie în CRAB. 
Dl primar - dacă se întâmplă asta vom fi penalizați. 
Dl Traistaru Vlad Ștefan – au fost proiecte în sesiunea trecută s-a pus pentru 2017 – 2019 

(s-au facut plăți până în decembrie 2019. 
Dl. Cons.Ciorcilă Razvan – s-a ajuns în aceasta situației ca nu s-au investit bani in system. 

Nimeni nu ne-ar fi luat daca nu faceam investiții. 
Dl primar- ați spus foarte bine suntem într-o gramadă de asociații care nu ne-au adus doar 

deservicii. Facem parte din aglomerarea Bacăului și nu putem accesa fonduri singuri. 
Dl cons Berușcă Lucian- ce se mai stie de la ADIB  de licitație, să mergem cu toții la ei să 

vedem ce ne spun. 
Dl cons Ciorcilă Răzvan – asta vara era un articol ca  derularea POIM ar fi fost blocată  de 

un vot în CA. 
Dl cons Brânză Mihai – să mai așteptam POIM-ul să mai gasim soluții, că avem susrsa 

buna de apă, să facem cumva să ajungă apa la toți. 
Dl primar- în această perioada nu am stat, am făcut adresa la CRAB să ne suplimenteze 

cantitatea de apa pentru zona Răzășie până la Moara, dar trebuie să montăm  o stație de pompe. 
Avem aprobare de suplimentare de apă de la CRAB. Stiți că am facut un proiect  pentru 
conformare  dar cand am terminat, CRAB-ul a spus ca  ne suprapunem cu POIM. Am cumparat 
teren în zona PINI și acolo am putea să facem un puț. Am găsit teren la Râpa Dealu Mare  unde 
am putea să amplasăm un bazin. 

Dl cons Berușcă Lucian - d-le primar dumneavoastră v-ați facut treaba, CRAB și ADIB nu. 
D-na cons.Băiceanu Sorina - să se facă cumva să se urgenteze problema încheierii 

contractelor de apă cu cetățenii. 
Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi 

”pentru”  și o abținere dl cons.Berușcă Lucian, devenind astfel HCL nr. 68/2021. 
 
4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi Proiect de Hotărâre privind rectificarea nr. 5 a 

Bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2021  al comunei Măgura, județul Bacău. 
Dl primar prezintă materialele de la acest punct. 
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Dl.cons. Chitic Constantin – salut idea d-lui primar de a se întâlni cu o comisie de specialist, 
sper să devină un obicei si sunt de acord cu sumele pentru biserici. 

Dl primar- trebuie să avem în vedere toate lucrările la Biserica SF. Nicolae, care este 
monument istoric si trebuie să-l punem în valoare. Părintele de la Crihan are nevoie de bani ca 
să acopere praznicarul. La anul o să dam mai mulți bani și pentru celelalte biserici. 

D-na cons.Băiceanu Sorina – o să discutăm sa vedem ce nevoi au.  
 Dl Ciorcila Răzvan – să se ocupe și de celelalte investiții care sunt în buget. 
 DL PRIMAR - am alocat bani și pentru o sala de sport pe CNI, avem notificarea din care 
rezultă că suntem pe lista sinteză, pe POR nu am obținut finanțare. Am terminat  documentația  
pentru împrumut, avem bani prinși pentru tocator și o lamă de zăpada. 
 Dna consilier Vasiloiu Doinița- pentru Școala nr.2 nu se poate face un teren de sport 
sintetic. 
 Dl primar – nu avem intabulare, avem de facut rectificare de carte funciară și să vedem 
dacă nu suntem în zona inundabilă. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi 
”pentru”   devenind astfel HCL nr. 69/2021. 

 
    5.Se trece la punctul și anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea și completarea 
prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare care se aprobă cu 14 voturi ”pentru” 
și o abținere dl. cons. Berusca Lucian   devenind astfel HCL nr. 70/2021. 
 
 6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre pentru modificarea 
Anexei nr. 1 la HCL nr. 62/ 30.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiție  “Modernizare drumuri de interes local Zona Metalbac – 
Cujbic, satul Măgura, comuna Măgura, judetul Bacau”, prin Programul national de investitii 
,,Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021. 
 Dl primar – prezinta meterialele de la acest punct. 
 Dl cons. Berusca – câte avem de depus pe Anghel Saligny. 
 Dl primar-unul, am avut 9 pe PNDL și ne ajunge. 

Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare care se aprobă cu 15 voturi 
”pentru”   devenind astfel HCL nr. 71/2021. 

 
DISCUȚII SI INTERPELĂRI: 
 
Dl cons.Ciorcilă Răzvan- în Sohodol pe strada Apusului este o problema cu iluminatul 

public, până la Botezatu. Daca o să mai fie probleme pe Corhana să decolmatăm cu buldo pe 
șanturi. 

Dl primar- avem câteva străzi care nu sunt bine balastate. 
Dl cons. Ciorcilă Răzvan – la ciușmea trebuie căpăcită zona. 
Dl primar- și o neglijeza cei care iau apă. 
Dl cons Niță Vasile Valeriu – legat de apă , despre acel rezervor când preconizați ca o să-l 

puneți? 
Dl primar- cred că până în primavară. 
Dl cons Niță Vasile Valeriu- nu se suprapune cu POIM? 
Dl Primar- nu se suprapune am verificat. 
Dl cons Niță Vasile Valeriu-despre cele 10 străzi pe CNI. 
Dl. Primar- mergem, am trecut de CTE, si trebuie să executăm PTH, avem OK de la 

MDRAP. 
D-na cons. Băiceanu Sorina- stadiul căminului cultural? 
Dl primar- ar mai fi de pus parchetul, trebuie sa-i mai dăm niște bani, am rectificat azi 

trebuie să mai cautăm Cortina - nu găsim. 
Dl cons Ciorcilă Răzvan- să mergem la mai multe firme este una ……. 
Dl primar - o să merg. 
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D-na cons. Băiceanu Sorina – vis a vis de colectarea gunoiului menajer, nu se poate 
colecta de doua ori pe lună? 

Dl primar- o sa fac o adresa de solicitare la ADIS. 
Dl cons Brănză Mihai- am așteptat mulți ani aceste pubele dar numai unii scot reciclabil. 

Până acum nu aveam, acum nu reciclează. 
D-na cons. Băiceanu Sorina- la un an de mandat să subliniez lucrurile care s-au petrecut: 
- sunt mulțumită ca am început să funcționăm ca angrenaj. Mai sunt proiecte 

aprobate, care nu sunt puse în aplicare. Este vorba de tocator de vegetație. Zilele trecute am 
vazut focuri, nu s-au dat amenzi. 

Dl primar – o să facem niște placuțe cu ce au de făcut, să prindem bani. E destul de curat. 
D-na cons. Băiceanu Sorina - în străinătate se colectează contracost și apoi compostul se 

vinde. Mai am o problema și cu transparența, să fie o comunicare pe pagina primariei și pe 
Facebook, un pic mai multă transparență la răspunsuri. 

Dl primar - mai avem multe de facut în acest sens, sunt puțini oameni, foate multe probleme 
și plangeri și nu dovedim. 

Dl cons.Berușcă Lucian- propun – Guvernul  are un proiect de mașini electrice dar trebuie 
să facem stație electrica de încărcare – sunt eligibile 100%. 

Dl primar- da am avut acest proiect dar branșamentul la E-On este contracost. 
Dl cons Berușcă Lucian- acum vreo 3 luni ați spus că se va rezolva problema PUG-ULUI, 

ce ne mai puteți spune de PUG. 
Dl primar – am depus la culte la Iasi, lucrăm în continuare pentru avizul de la Drumuri 

Nationale, cred că o să dureze 10 ani un PUG, noi am făcut tot ce trebuie pentru CNAIR. La culte  
aveau niște site-uri la Șipote și la groapa lui Manole. 

Dl cons. Beruscă Lucian – pentru extindere la gaz ce s-a facut? 
Dl primar- avem o soluție să depunem pentru mai mulți cetățeni dosare la Delgaz-grid. 

Aștept să se ridice aceasta interdicție și vreau să depun pentru 2,5 KM. 
Dl cons. Beruscă Lucian- s-a mai semnat contractul pentru sterilizarea câinilor? 
Dl primar- nu am mai semnat, am primit o amendă de la poliția animalelor și cred că vom 

face cu o firmă. 
Dl cons Brînză Mihai - cu iluminatul ce se mai întamplă?  
Dl primar - Am primit contractul de la AFM. 
Dl Marcu Adrian- avem materiale pentru iarna? 
Dl primar- nu avem deocamdată, am făcut solicitări pentru aceasta la trei firme. 
dl. cons Berușcă Lucian – poate ar fi bine sa comandați două tipuri de antiderapant, pentru 

drumuri balastate și pentru drumuri asfaltate. 
Dl primar – am să am în vedere. 
Dl cons Niță Valeriu – pubele pentru sticla când vor fi aduse? 
Dl primar- avem, dar nu le putem pune pentru ca s-au solicitat pubele tip clopot. 

           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, 
          Băiceanu Sorina                                            SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                                                                                   
                                                                                                Jr. Apetroaei Elena Irina 


