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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
UAT COMUNA  MAGURA  
CONSILIUL LOCAL  
 

PROCES VERBAL 
al şedinta ordinara convocata de indata a Consiliului Local al Comunei  Măgura 

din data 12 mai 2022 
 
 

Încheiat azi, 12 mai 2022, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare convocate de indata 
a Consiliului Local al Comunei  Măgura, la care sunt prezenţi 12 consilieri  - fizic 7, d-nii consilieri 
Băiceanu Sorina,Marcu Adrian, Traistaru Vlad Stefan, Chelaru Mihaela, Brinza Mihai, Dăscălescu 
Costel Sorin, Hamad Al Essa Talal,  vot on-line, Ciorcila Răzvan Ionut Chitic Constantin, Berusca 
Lucian, Vasiloiu Doinita, Puiu Marian, Chiper Mihai, consilieri lipsă Chitic Constantin,  prezență 
asigurată conform prevederilor: H.C.L. Măgura nr.18/ 30.03.2021. La sedință este prezent primarul 
comunei dl. Costrăș Iordache, iar din partea aparatului de specialitate al primarului participă: d-na 
Silav  Elena Irina - secretar general al comunei Măgura. 
 Ședința a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Măgura, județul Bacău nr. 
58 din 12.05.2022. 
 Presedinte de sedinta este d-na consilier Chelaru Alina Mihaela 

Ședința este legal întrunită, avem cvorumul pentru adoptarea hotărârilor. Proiectele de 
hotărâri sunt însotite de toate documentele prevăzute de art. 136 din Codul administrativ, 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. 

 
Dl primar -   da citire proiectului ordinii de zi și motivează urgența convocării sedinței, în fapt 

luni 16.05.2022 se deschide linia de finantare PNNR, iar pentru depunere aven nevoie de hotărâri 
de consiliu și pentru CNI avem de transmis noul format de hotărâre. 

 
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău în cadrul Planului 

Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.1 - Înnoirea 
parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), a depunerii 
proiectului  "Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a 
Municipiului Bacău" precum și revocarea HCL nr. 35 din 28.04.2022 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
2. 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 Magura, comuna  Magura, judeţul Bacău”  

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului „Actualizarea si transpunerea în format 

GIS a Planului de Urbanism General” 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

 Se supune la vot proiectul ordinii de zi care se voteaza cu 12 voturi ”pentru”( 7 fizic + 5 
online) 
 ORDINEA DE ZI: 
 1.Se trece la punctul nr.1 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 
participării Municipiului Bacău în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 
10 – Fondul Local, Investiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public 
(achiziția de vehicule nepoluante), a depunerii proiectului "Modernizarea şi extinderea transportului 
public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău" precum și revocarea HCL nr. 35 din 
28.04.2022. 
 Dl primar- prezinta materialele de la acest punct. 
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Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 12 voturi ”pentru” ( 7 fizic 
+ 5 voturi on.line) devenind astfel  HCL nr.36/2022. 
 
   2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și 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 Magura, comuna  
Magura, judeţul Bacău”  
 Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 12 voturi ”pentru”  
( 7 fizic + 5 voturi on.line) devenind astfel  HCL nr.37/2022. 
 
        3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Actualizarea si transpunerea în format GIS a Planului de Urbanism General”. 
      D-na secretar general - prezintă materialele de la acest punct. 
  Dl viceprimar – avem probleme cu ambrosia, de unde luam proprietarii? 
  Dl cons. Traistaru Vlad - daca notarul ar înștiința primaria. 
 Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 12 voturi 
”pentru” ( 7 fizic + 5 voturi on.line) devenind astfel  HCL nr. 38/ 2022. 
 DISCUTII ȘI INTERPELARI: 
 D-na secretar general - prezinta necesitatea recensământului. 
 Dl. Viceprimar Hamad Al Essa Talal – cum putem vedea cine e proprietarul unui teren va fi 
necesar pentru ambrozie. Vin pompierii și ne amendeaza că nu i-am somat pe cei care au dat foc. 
 D-na consilier Băiceanu Sorina - cine citește apa? 
 Dl viceprimar - avem doi oameni la gospodărire care fac de toate. 
 D-na secretar general  - prezintă cum se citește apa la Filipesti. 
 Dl viceprimar- vom sigila apometrele și atunci vom citi apometre. 
 Dl primar- vom cumpara mai multă apă de la CRAB și cu stație de pompe la Basca- vom 
rezolva problema. 
 Dl viceprimar- mai e o problema E-ON- nu asigura tensiunea necesara pentru funcționarea 
pompelor. 
 D-na cons. Băiceanu Sorina- pe Anghel Saligni se stiu ce bani avem? 
 Dl primar – Nu, se vor întâlni mâine, cred că vom primi și asfalt. 
 D-na consilier Băiceanu Sorina- s-a pus in mișcare tocatorul? 
 Dl primar- - nueste asa de eficient, crengile trebuiesc ordonate. Pe baza de cerere il va 
putea obtine oricine. 
 D-na cons. Băicenu Sorina- Pe Vale - este o cladire din chirpici a d-nei Radu unde sunt 
numai șobolani poate și șerpi. 
 Dl primar- acolo d-na Radu plătește concesiune- o să luăm legatura cu ea. A venit un domn 
care ne-a expus o oferte de ansamblu banci, mese și cos de gunoi la 14.000 lei. 
 D-na consilier Băiceanu - unde să le punem? 
 Dl primar- unul chiar lângă dumneavoastră. 
 Dl cons. Marcu Adrian- pe Răzășie e sanțul înfundat și e foarte multă mizerie. 
 Dl primar- o să avem în vedere să curățăm. 
 Dl cons. Marcu Adrian- ar fi bun  un loc de joaca și pe Răzășie? 
 Dl viceprimar Hamad al Essa Talal - după ce asfaltăm toată comuna. 
 Dl primar - pregatim documentația pentru locul de joaca de la Crihan - Stadion. 
 Dl Viceprimar- să punem un loc de joacă la Dealu Mare unul la Sohodol. 
 D-na presedinte de sedință – intreaba ce s-a mai facut cu privire la câinii din comuna, 
pentru că ea s-a trezit cu unul mic in curte. 
 Nemaifiind alte proiecte de hotărâri, Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 
acesteia. 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  Contrasemnează, 
       Chelaru Alina Mihaela                                        SECRETAR GENERAL UL GENERAL AL COMUNEI                                                                       
                                                                                                Jr. Silav  Elena Irina 


