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JUDETUL BACĂU 
UAT COMUNA  MAGURA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedintei de indată a Consiliului Local al Comunei  Măgura 

din data de 12.07.2022 
 
 

Încheiat azi, 12.07.2022 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei  
Măgura, la care sunt prezenţi 13 consilieri, 10 consilieri prezenți fizic, d-nii consilieri Marcu Adrian, 
Trăistaru Vlad Ștefan,  Brinza Mihai, Chelaru Alina Mihaela, Baiceanu Sorina, Dăscălescu Costel Sorin, 
Nita Vasile Valeriu, Puiu Marian Traian, Chiper Mihaiță, Vasiloiu Doinița si 3 voturi on-line (Ciorcila 
Razvan Ionut, Berusca Lucian, Chitic Constantin, ), lipseste dl Hamad Al Essa Talal si Ceunas Constantin, 
prezență asigurată în condițiile art.137 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/ 03.07.2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 23 alin. (5), art. 26 alin. (1) și at. 27 alin. (1) din 
ORDIN nr. 25 din 14 ianuarie 2021pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-
teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, 
în aplicația https://web.whatsapp.com/grup - CL.Magura, Primar, secretar și pe email: 
secretarcomuna@primaria-magura.ro  și 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: dna Silav  Elena Irina - secretarul general al comunei Măgura. 
 Ședința a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Măgura, județul Bacău nr. 77 din 
08.07.2022. 
 Președinte de ședinta este dna consilier Chelaru Alina Mihaela. 

Ședința este legal întrunită, avem cvorumul pentru adoptarea hotărârilor. 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. 

Dna președinte de ședință dă citire proiectului ordinii de zi: 
 Proiect privind rectificarea nr. 1 a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei 

Măgura, județul Bacău. 
Se supune la vot ordinea de zi prezentată, care se aprobă cu 13 voturi ”pentru” (9 voturi fizic+4 vot on-line). 
Dl primar- prezintă proiectul 
Dl consilier Niță Vasile Valeriu - In ce stadiu e Anghel Saligny? 
Dl primar- au început să se semneze cu jud. Arad și i-au în ordine alfabetică 
Dacă ne iese Saligny o să folosim banii pentru împrejmuire școala Crihan că e gata. Au venit 2 doamne și au 
spus că această școală se poate preta la creșă. 
Am vorbit cu preotul Grigoraș și a fost de acord să luăm banii de la el și să-i dăm la biserica Sf. Nicolae. Am 
găsit un teren pentru rezervă. Cât ziceți să fie rezerva de 200mc? 
Dna consilier Băiceanu Sorina- e bine 200 m3. 
Dl primar - zic că ne-am descurca, vom face evaluare. 
Dl consilier Puiu Marian- ar fi mai bine să fie o sursă mai mare, că se tratează mai multă apă. 
Dna secretar general - apa vine direct clorinată de la sursă, de puțuri. 
Dl primar- nu au fost depuse nici o ofertă la licitația lansată de CRAB, e  a treia oară. 
Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ”pentru” (9 voturi fizic + 4 vot on-line). 
Dl primar- suntem în licitație cu 8,2 km. la CNI pentru drumuri în primă urgență. Sunt 5 ofertanți. 
Nemaifiind alte proiecte de hotărâri, Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările acesteia. 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  Contrasemnează, 
       Chelaru Alina Mihaela                            SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI    ROMÂNIA                                                                                                 
                                                                                                                  Jr. Silav Elena Irina                                                        


