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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
UAT COMUNA  MAGURA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 

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

din data 29.12.2021 
 
 
 Încheiat azi, 29.12.2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare convocată de îndată 
a Consiliului Local al Comunei  Măgura, la care sunt prezenţi în sala de ședință 13 consilieri, 
lipsa fiind dl. Viceprimar Hamad Al – Essa Talal și dl. Cons. Traistaru Vlad Ștefan, 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, judetul Bacau 
nr. 167 din 29.12.2021. 

Președinte de ședință – cons. Berușcă Lucian. 
D-na secretar: sedința este legal întrunită, avem cvorumul pentru adoptarea hotărârii. Am 

primit rapoartele de avizare pentru proiectul de hotarâre de pe ordinea de zi a acestei ședințe  de 
la cele trei comisii de specialitate ale consiliului local Măgura. 
 Ordinea de zi: 

1.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind validarea 
Dispozitiei Primarului Comunei Magura nr. 164/ 21.12.2021 - privind rectificarea nr. 9 a Bugetului 
de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Magura, județul Bacău. 

Primarul comunei – prezinta proiectul de hotărâre. 
Dl. Cons. Berușcă Lucian – de ce trebuie să punem iar noi câte 10.000 lei pentru scrisorile 

de garanție la Gradinița Crihan și la Căminul Cultural?  
Primar: noi discutăm direct cu AFIR, penalitățile se plătesc de către noi, iar scrisorile de 

garanție tot noi trebuie să le prelungim. 
A venit la ședință și dl viceprimar – Hamad Al – Essa Tala. 
Dna cons. Băiceanu Sorina: de ce se dau alte numere la case?  Cetățenii vor avea de 

schimbat acte de identitate, etc. 
Secretarul general al comunei: pentru RENNS, numerotarea locuințelor nu s-a făcut 

conform legislației în vigoare, s-au dat nume la străzi, iar numerele la case trebuie date conform 
hotărârii de consiliu și  conform normelor de aplicare acodului fiscal, care prevede: ”10. (1) 
Fiecare proprietate situată în intravilanul localităţilor se identifică prin adresa acesteia, 
individualizată prin denumirea proprie a străzii şi a numărului de ordine atribuit după cum 
urmează:  

a) pe partea stângă a străzii se începe cu numărul 1 şi se continuă cu numerele impare, în 
ordine crescătoare, până la capătul străzii; 

b) pe partea dreaptă a străzii se începe cu numărul 2 şi se continuă cu numerele pare, în 
ordine crescătoare, până la capătul străzii.” 

Dna cons. Băiceanu Sorina: de unde se iau aceste numere? 
Primar: de la registrul agricol, urbanism, iar numerele le vom achiziționa noi și le vom da 

cetățenilor. 
Dna cons. Vasiloiu Doinița: am fost la DSP și au spus că toate neoenele să fie schimbate, 
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trebuie instalate protecții la calorifere. Am reușit până acum să obțin 10.000 lei sponsorizare, dar 
ne mai trebuie 10.000lei pentru aceste modicifări cerute de DSP. 

 
Nemaifiind discuţii, proiectul de hotărâre se supune la vot şi se votează cu 12 voturi 

 ”pentru” si 2 ”abțineri”, cele ale dnelor consilieri Băiceanu Sorina și Vasiloiu Doiniță,  devenind 
astfel H.C.L. nr. 88 / 2021 
 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 


