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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
UAT COMUNA  MAGURA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei  Măgura 

din data 10.02.2022 
 
 
 Încheiat azi, 10.02.2022, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Comunei  Măgura, la care sunt prezenţi 15 consilieri fizic, d-nii consilieri Băiceanu Sorina, Chiper 
Mihaită, Ceunas Constantin, Berusca Lucian, Chelaru Mihaela, Trăistaru Vlad Ștefan,  Brinza 
Mihai, Niță Vasile Valeriu, Dăscălescu Costel Sorin, Hamad Al Essa Talal, Ciorcila Răzvan Ionut, 
Marcu Adrian,Chitic Constantin, Puiu Marian, Vasiloiu Doinița, prezență asigurată conform 
prevederilor: H.C.L. Măgura nr.18/ 30.03.2021, H.G. nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, 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  Elena Irina Silav - secretarul general al comunei Măgura și d-na Popa 
Maricica - contabil. 
 Ședința a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Măgura, județul Bacău nr. 
18 din 06.02.2022 

secretarul general al comunei Măgura - Ședința este legal întrunită, avem cvorumul necesar 
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. 

Presedinte de sedinta este dl.viceprimar Hamad Al – Essa Talal. 
La sedință participa si dl. consilier judetean Pleșca George Bogdan. 
Se da citire ordinii de zi: 
1. Proiect de Hotărâre privind  aprobarea bugetului local al comunei Magura pentru 

anul 2022. 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie bancara din 
partea Bancii Comerciale Romane in favoarea AFIR in vederea prelungirii contractului nr. 
C0760CN00021710400376 din 27.04.2018 pana la 27.10.2022 pentru proiectul “ Reabilitare, 
modernizare si dotare camin cultural, sat Magura, comuna Magura , judetul Bacau “ finantat din 
fonduri externe nerambursabile prin PNDR - FEADR – Sub-masura 7.60 – Investitii asociate cu 
protejarea patrimoniului cultural prin PNDR 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
3. Proiect de Hotărâre privind  aprobarea  prelungirii  scrisorii de garantie bancara  din 

partea Bancii Comerciale Romane  in vederea  prelungirii contractului de finantare   pentru 
proiectul  “Infiintare si dotare gradinita 2 grupe cu program normal si 2 grupe cu program prelungit 
, sat Crihan, comuna Magura ,judetul Bacau”   finantat din fonduri externe nerambursabile prin 
PNDR -   Sub-masura 7.2 –  „Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara 
mica prin  PNDR,  in favoarea AFIR 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
4. Proiect de Hotărâre privind  nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al 

comunei Măgura în comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 
Secretarului general al Comunei Măgura 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache 
Se supune la vot proiectul de ordine de zi a sedintei, care se aproba cu 15 voturi ”pentru”. 
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D-na secretar general al comunei – Dl. Dăscălescu nu voteaeză la sectiunea dezvoltare cap 
administratie din buget. 
 Se depune amendament la Proiectul de hotarâre privind aprobarea bugetului local pe anul 
2022, de catre consilierii: Berușcă Lucian, Băicenu Sorina, Ceaunaș Constantin, Chitic Constantin, 
Chiper Mihăiță, Ciorcilă Ionuț Răzvan, Marcu Adrian, Niță Vasile Valeriu, Trăistaru Vlad Stefan și 
viceprimar Hamad Al Essa Talal. 

Se da cuvântul d-lui consilier judetean Pleșca George Bogdan – Comuna Magura este 
comuna unde m-am nascut, am trait și vreau să sprijin, Consiliul Județean a dat 400.000 lei, 
pentru diverse cheltuieli și 170.000 lei pentru drumuri comunale. Susțin amendamentul depus de 
d-nii consilieri, să fie prinși bani pentru drumul din Cujbic și pentru investiții la CRAB. Am vazut 
bani pentru sediul administrativ, dar sunt sate care nu au utilități, să vă mai gândiți. V-aș propune 
să prioritizăm investițiile, întai utilitățile și apoi sediu de primărie. Consiliul Județean a depus pe 
Anghel Saligni, acel pod spre Crihan. Vă transmit salutari de la dl. președinte al Consiliului 
Județean Bacău și vă asigur că aveți sprijin din partea noastră. Vă felicit pentru investiția de la 
gradinița Măgura, aștept și Căminul Cultural. 

Dl primar - ar fi trebuit să fiți alături de comună și acum un an, doi în urmă, când am primit 0 
lei de la Consiliul Județean. Am prins deja 250.000 lei pentru investițiile de la CRAB, 150.000 lei 
pentru podul de la Marcu, facem ce putem, ne mai mișcăm si noi. 

Dl Plesca – mi s-a zis că, Consiliul judetean a dat 0 lei, dar anul trecut a dat 50.000 lei. Pe 
lângă faptul că, consiliul Județean de la PNL s-a obținut doar un buget bazat pe dezvoltare. Anul 
trecut ați fost la congresul lui Câțu, ați primit, doar comunele liberale, bani de la bugetul de stat. Nu 
vreau să mai aud numele Consiliului Judetean că nu vrea să ne ajute și nu ne dă bani.  

Vă urez success, să se vadă cât mai multe în această comună! 
 Vorbesc mai multe persoane o dată. 

Dl primar - vă urez succes în următorul an și cât mai multe realizări. 
 

ORDINEA DE ZI: 
 1.Se trece primul punct al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 
bugetului local al comunei Magura pentru anul 2022. 
 Dl primar - dumneavoastră ați depus aici un amendament, care în mare parte este 
modificarea pe care v-am trimis-o eu la proiectul e hotărâre.  
 Dl. cons Berușcă Lucian - dă citire amendamentului depus de 10 consilieri. 
 D-na contabil – unde se duc banii, care i-ați modificat? 
 Președinte ședință: vă rog nu interveniți, să dea întai citire amendamentului. 
 Primar – avem nevoie de părerea dnei contabil. 
  D-na secretar general - aveți avizul comisiei de specialitate pentru acest amendament? 
 D-na Băiceanu – scrie, în aviz că este cu tot cu amendament. 
 Dl primar – să trecem la discuții, după cum îmi dau seama se vrea să nu se întâmple nimic,  
așa cum a spus și d-na consilier Băiceanu la sedința de comisie, este un buget bun. Vizează toate 
investițiile majore depuse la finanțare. Vad că puneti 500.000 lei la drumul pe Cujbic, care este 
depus la finanțare, ce să facem cu acești bani, sunt doar 10% din suma necesara, pentru acest 
proiect, care este depus pe Anghel Saligni este de 5,7 milioane lei? Este  modificat asa ca sa fie, 
vă rog sa lasati populismul și campania electorală, cu acesti bani pentru drum nu se poate face 
nimic.  
 La punctul 1 – la ordine publică și siguranță națională, la salarii de la 160000 lei se 
diminuează la 94.000 lei. Vă rog d-na contabil, explicați. 
 Dna Contabil – la cap. 61, titlul 10 trebuiesc pentru 12 luni 136.000 lei, nu 94.000 lei, nu 
este suma suficientă. Acolo am avut 160000 si am modificat la 136.000 lei.  
 Primar – am croit bugetul cum am putut mai bine. 
  D-na contabil – nu ajung banii pentru salarii, au luat 50.000 lei din care s-au dat 20.000lei 
pentru premii 50 ani căsătorie și 30.000 lei pentru biciclete. 
 Dl primar - așa cum am promis la sfarșitul anului am prins bani pentru biciclete, cred că este 
mai stimulant să primeasca un lucru și nu bani. 
 D-na contabil – s-a bugetat la 61.02. s-a pus exact pentru 12 luni. 
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 Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal - s-a bugetat pentru 7 luni la salarii la siguranță 
națională, iar în luna iulie facem rectificare și mai prindem bani, iar polițistul local a spus că în luna 
ianuarie iese la pensie, de asta am și … 
  D-na contabil – deocamdată este salariat și mai întâi trebuie să asigurăm salariile, trebuie 
să asigurăm funcționarea și apoi dezvoltarea. Nu am mai auzit până aici la Măgura, ca sa se 
asigure salariile pentru 7 – 9 luni și apoi sa asteptăm o rectificare.  
 Dl primar - așa cum prevede Legea bugetul se aproba la propunerea primarului, dar eu nu 
pot să îmi permit să nu asigur salariile la angajați, indifferent ce functie au și dacă nu o să avem de 
unde rectifica. 
 Dl viceprimar – ca să nu cream o confuzie, de salariile funcționarilor nu s-a atins nimeni, 
doar de salariul polițistului, că dumnevoastră ați spus că iese la pensie, am prevăzut că mai 
durează, că în 7 luni are timp sa iși pregătească dosarul de pensie. 
 Primar: idea este așa, se bugetează, iar dacă pleacă omul se rectifică ce rămâne. 
 Dl cons. Berușcă Lucian - cu cât s-au majorat bugetul de  salarii, fată de anul trecut? 
 D-na contabil – salariile nu s-au majorat, s-au avut în vedere și noi angajari, jurist, etc. Dacă 
dumneavostră considerați că intâi trebuie să puneți bani la dezvoltare și apoi la funcționare, eu 
cred că este greșit. Am modificat  
 Dl primar – la punctul 2 din amendament este lipsă de sens și temei, ați vrut să ciuntiți, se 
pare că vreți să faceți despotic, nu sunt de acord. 
 D-na contabil - banii nu vin la bunuri și servicii. 
 Dl primar – la punctul 6, se modifică denumirea zilei comunei, nu sunt deacord cu aceasta 
modificare, ați dorit o ciuntire.  Tot acolo e 1000 lei / cuplu la 50 ani de casatorie, se dorește. 
Consider ca este sufficient 500 lei. 
  Dl cons. Brînză Mihai – dar ce este aici, chiar dacă sunteți președinte de ședință nu puteti 
obstrucționa, nu mai întelegem nimic 
 Dl presedinte de ședință – eu respect legea și vă dau cuvântul. 
 Dl primar – la alte cheltuieli, pentru parohii am pus 25.000 lei la cele trei parohii, vad că ați 
propus sume mult mai mari. 
 Dl consilier Brînză Mihai – nu am sumele în fața  ați vorbit voi cu preoții, au facturi pentru ce 
ați propus voi, a cerut fiecare parohie aceste sume. 
 Dl viceprimar- Vă rog să lăsați răutatea. 
 Dl consilier Brănză Mihai - nu e nici o răutate aici. 
 Dl viceprimar - preotul de la Crihan, are de achitat 30.000 lei doar pe facturi. 
 Dl cons. Berușcă Lucian – s-au luat bani de la Politia Locală și s-au dus la culte. În luna a -
7- a sau a 11- a s-au rectificat sumele la salarii. 
 Dl primar- eu in calitate de ordonator de credite am obligația sa asigur salariile la 
funcționare. La biserici mai putem pune și la o altă rectificare, dar vrem să mai facem ceva și în 
această comună, să avem măsură. 
 D-na Vasiloiu Doinița - anul trecut am prins bani in cursul anului pentru biserici. Nu mi se 
pare corect sa luam din banii pentru salarii. 
 Dl cons. Puiu Marian - nu sunt de acord cu amendamentul, nu putem bugeta un eveniment 
care nu este aprobat ca eveniment. Sumele sunt potrivite așa cum s-au prins în buget de primar. 
 Dl cons. Berușcă Lucian- vinerea trecută am fost la ABA și au zis că decolmateaza Pârâul 
Negel. 
 Dl primar- am vorbit cu ABA și ținem aproape, d-le Trăistaru și d-le Berușcă, lucrarile 
mecanice nu sunt suficiente, care țin până la prima viitură. 
 D-na contabil – aici la biserici, ați spus ca preoții au facturi, nu pot avea facturi cu data 
dinainte de aprobarea bugetului. 
 Dl cons. Trăistaru Vlad Ștefan - eu zic să prindem în listă, dar cu bugetare 0, daca aveti mai 
multe informații, pe care nu le am eu, să prindem pe lista de investiții pentru regularizare. 
 Dl primar – nu avem semnale ca se vor da bani pentru actualizare SF. 
 Dl presedinte de ședință – domnul Dascălăscu a spus ca are o problema si trebuie sa 
plece. Mai aveți ceva de spus dle primar, dar scurt? 
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 Dl primar – dacă mai am ceva de spus sau nu, hotărăsc eu dle viceprimar. Vă rog să luați 
să mai citiți codul administrativ, să vedeți ce rol are primarul în ședință.  
 Viceprimar – avem timp, spuneți! 
 Primar – da, până mâine avem timp. Și așa ați venit la 4 la servici.  
 Viceprimar –Am fost dimineață  
 Primar – nu v-am văzut, trebuie să venuți la 8 la mine la birou, nu umblați pe coclauri și 
veniți la 10, la 11, la 12. La sectorul cheltuieli la punctual 6, se modifică în SF pentru sediu 
primărie, aveți ceva impotriva, adică oamenii aștia nu au dreptul să lucreze în condiții normale. 
Daca ma dau in judecata să le asigur condiții normale, au câștig de cauză. Ce credeți că mi s-a 
cășunat așa pentru un sediu nou, nu au condiții, este o necesitate. 
 Dl Berușcă Lucian – e vreun coleg care e împotriva sa facem sediu? Noi consilierii locali, 
spunem că sunt 2 mii de oameni care merg pe drumuri de piatră, fără supărare, au prioritate.   
 Dl primar - nu sunt linii de finanțare.  
 D-na secretar - prezintă situația din primarie, cum stau funcționarii îngrămădiți în primărie, 
mai multe compartimente în același birou și că își desfășoară foarte greu activitatea, aproape 
imposibil.  
 Hamad Al Essa Talal - eu ca viceprimar știu că,  cu un milliard putem face studio de 
fezabilitate.  
 Dl cons. Berușcă Lucian – nimeni nu este impotrivă să facem un sediu, avem o sumă de 
100.000, este suficienta pentru SF, să găsim finanțări. Nu avem de unde să alocăm 
1.000.000euro, e mai important să facem un drum, decât sediu de primărie. 
 Dl primar- nu îmi doresc un sediu de primărie de 1000 mp, da și cetățenii sunt ai nostri. 
 Primar- credeți că cu cei 570.000 lei, facem drum și apă - canal? 
 Dl cons. Brînză Mihai – fiecare dintre voi ați fost prin primarie, ați vazut aparatura, super-
aglomeratia din birouri.  Vă lăudați cu alti pe internet, darn oi cum stăm. 
 D-na contabil – nu avem un spațiu pentru arhivă, avem colegi care deja lucreaza în 
container. 
 Dl consilier Trăistaru Vlad – votez cu două mâini acest sediu, dar nu sunt niste indicatori. 
 Dl primar- luați acesti bani de la primarie și să-I ducem  într-un fond de rezerva al consiliului 
local?, Serios! 
 Dl Trăistaru Vlad – dacă fondul de rezerva există, putem rectifica. 
 D-na cons. Vasiloiu Doinița - având în vedere că tot se lucrează în condițiile pe care le 
vedem în filmele din trecut, . 
 Dl primar - la punctul 11 - se iau bani de la sala de sport, nici asta nu o vrem. 
 Dl cons. Hamad Al Essa Talal - am avut proiect și nu am câștigat. 
 Dl primar – da, avem un director de scoala competent, profesori competenți, nu am avut nici 
un repetent, de aceea nu am luat punctaj. 
 Dl viceprimar - nu am desființat aceasta linie. 
 Primar -  dar ați luat banii de acolo. 
 Dl Trăistaru Vlad Stefan - neaparat să luam 60.000 lei din fondul de rezerva și să ducem la 
sala de sport. 
 Dl primar- ați luat banii de la demolare și nu putem face demolare. 
 Dl cons.Trăistaru Vlad Stefan la 13 și 15 avem aceiași sumă. 
 Dl primar- doresc să luăm banii de acolo. 
 Dl cons.Ciorcila Răzvan- propun să lăsăm la școala Sohodol 40.000 lei. 
 Dl cons.Chitic Constantin- să lasam banii de demolare la ambele obiective. 
 Dl primar- la punctul 18 – am facut studii pentru astfel loc de joacă, vreau să fac unul amplu. 
Hai să facem un lucru gospodăresc în sat nou Crihan. 
 Dl consilier Ceunaș Constantin și dl cons. Puiu Marian pot confirma că vara vin 70-80 copii 
la acel loc de joacă. 
 Dl Hamad Al Essa Talal – în trecut locurile de joacă costau 15.000 lei. 
 Dl primar- am luat de la DUPEX și LAVITEX și au zis că  ca costa în jur de 150.000 lei, hai 
să gasim o soluție să facem un loc de joacă ultramodern. 
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 Dl Hamad Al Essa Talal – eu nu sunt de acord să facem un loc de joaca așa de bun și în 
alte sate să nu avem. 
 D-na consilier Chelaru- puneți numai bețe în roate. 
 Dl cons. Brînză Mihai- au cumva copii din Dealu Mare sau Sohodol interdicție să nu se 
poata juca acolo. 
 Dl cons. Ciorcila Razvan – părăsește sala pentru 15 min. voteaza bugetul cu amendamentul 
modificat. 
 Dl cons. Niță Valeriu - să rămânem cu unul  nou. 
 Dl cons. Brînză Mihai – spatiul de acolo asigura și o protectie pentru copii, trebuie să 
alocăm bani ca să facem un lucru bun. 
 Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal- credeți ca vor veni acolo copii din Dealu Mare. 
 D-na cons. Vasiloiu Doinița – considerați că un copil din cartier URA se duce în parcul 
CANCICOV? 
 Dl cons. Berușcă Lucian-  este un sistem de alarma anunțat de două ori pe SEAP. 
 Dl primar- da, așa este, a trebuit să facem un studiu de audibilitate. 
 La punctual 20 – pe PNNR se dau bani pentru renovare dispensare. Eu zic ca să 
achizitionăm ca să depunem pe proiect. Trebuie să-l întrebăm dacă vrea să vândă. 
 Dl Hamad Al Essa Talal – toata lumea știe al cui e spatiul, noi avem deja un spatiu unde 
medicii nu plătesc. 
 Dl primar- noi nu îl folosim în totalitate pentru că nu vine nimeni, avem un dispensar cu uși 
de bloc. Eu nu m-aș așeza pe un asemenea scaun. 
 Dl Hamad Al Essa Talal - d-na dr. stomatoloc, nu a plătit, nu a mai venit. 
 D-na Baiceanu – s-a discutat despre luarea Casei Agronomului în patrimoniul nostru, să 
facem acolo o primarie. 
 Dl primar- acolo va trebui sistematizat, este DN 11, este greu cu accesul. 
 Dl cons Chitic Constantin - am o urgență, votez proiectul de hotarâre cu amendament cu 
modificari și celelalte proiecte de pe ordinea de zi. 
 Dl cons. Berușcă Lucian - sunt mai multe la DN 11. 
 Dl primar - oricum mai durează cu Casa Agronomului. 
 Dl cons. Brînză Mihai - care ați fost acolo să vedeți acel spațiu, ați văzut îngrămădeala și 
aparatura, este o necesitate. 
 D-na cons. Băicenu Sorina - am fost în multe dispensare din municipiul Bacau, medicii au 
renovat pe baniilor, așa a facut și nepoata mea la Ciprian Porumbescu. 
 Dl. Hamad Al Essa Talal - noi nu o să fim de acord cu cumpărarea spatiului pentru 
dispensare. Sunt foarte multe locuri concesionate care nu sunt în regulă. 
 Dl primar - după decesul d-nei doctor am adus 20 de medici, care și-au facut cruce. 
 D-na cons. Băiceanu Sorina - inventarul domeniului public nu are teren? 
 Dl primar – nu. 
 Dl Hamad Al Essa Talal - la stomatologie oamenii s-au dus la Bacău, deci trebuie să facem 
ceva cu acel spațiu. 
 Dl primar - nu va renunța la spațiu, care este problema.  
 Dl Hamad Al Essa Talal – problema este, să spunem pe sleau domnule primar, că domnul 
care are spațiul acela a cerut suma de 30000euro și dumneavoastră cereți să punem 50000euro, 
asta e problema. 
 Dna contabil – daca nu se face cum trebuie, cu evaluare, curtea de conturi ne cere 
socoteală. 
 Primar – cum poti să faci asemenea acuzații! 
 Dna secretar general - stiți că am cumpărat terenuri până acum și se face doar pe baza 
evaluării, nu oricum. 
 Primar – cât iese din evaluare, asta e pretul. Nu se poate astfel. 
 Dl Hamad Al Essa Talal – are valoare adăugată! 
 Primar – nu ai control și facacuzatii nefondate, cred că la dumneata are valoare adăugată, 
la mine nu, cât iese, atâta iese din evaluare. Nu mai împrăștia zvonuri! 
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 Dl Hamad Al Essa Talal – Poapte nu este bun. Aici e ședință de consiliu Local și noi 10 
consilieri am depus un amendament și vorvesc în numele celor 10. 
  Dl cons. Puiu Marian- există un spațiu la cabinetul stomatologic, nu există un circuit. Ați 
găsit un spațiu d-na Băiceanu? 
 D-na cons. Băiceanu Sorina nu am cerut încă, am cerut niște nimicuri, fișe de post si nu am 
primit nimic, ce pretenții să am să cer domeniu public.  
 Dl. viceprimar Hamad Al Essa Talal - nu vrem să dăm 50.000 euro pe acest spațiu 
 Dl primar- nu avem spațiu suficient să facem. Dați cu bună știință cu piciorul la banii 
europeni. 
 Dl cons. Trăistaru Vlad - care ar fi suma minima să putem face o renovare? 
 Dl primar - spatiul nu poate fi renovat. 
 Dl cons. Berușcă Lucian - prin valul renovării se dau bani pentru clădirile publice, spații 
sanitare. Acest spațiu face parte dintre-un ansamblu, pentru care nu s-ar putea obține finanțare. 
 Dl Hamad Al Essa Talal - noi votăm așa. 
 Dl Marcu Adrian – nu putem identifica un teren pentru loc de joacă și spațiu pentru 
dispensar nou. 
 Dl primar - lasam banii așa, după expertiză daca nu, nu luăm. E foarte bună idea lui Lucian. 
  Dl cons Berușcă Lucian - va ajung 30.000 lei pentru expertiza. 
 Dl Hamad Al Essa Talal - colegii care au plecat au votat amendamentul așa. 
 PAUZĂ 
  Dl cons. Berușcă Lucian- vom lua în considerare amendamentul care a fost propus de noi și 
cu modificarile propuse până acum. 
 Se retrage dl.cons. Dăscălescu Costel Sorin care aduce la cunostința colegilor din consiliul 
local că este de acord cu toate proiectele de pe ordinea de zi cu exceptia Proiectului de aprobare 
a bugetului local pe anul 2022, unde nu votează. 
 Dl primar - propun o modificare la punctul 21- achiziționăm spatiul de la dispensar în urma 
expertizei construcției.  
 Repet, nu avem voie să nu finanțăm salarii. 
 D-na secretar – la punct II, punctul 13 - ați renunțat nu? 
 Dl primar-nu avem voie să nu prindem bani la salarii, nu suntem în cadrul legal. 
 D-na consilier Băiceanu – nu influențeaza am avut discutii în lunile iulie, octombrie și 
noiembrie, a spus că aducă polițistul local - Raport de Activitate. 
 Dna contabil Popa - eu semnez proiecte de angajament. 
 Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal - d-le primar vă rog nu mai vorbiți. 
 D-na secretar - recalculeaza. 
 D-na cons, Băiceanu Sorina – va explic eu. 
 Dl cons. Berușcă Lucian- să discutăm și celelalte puncte din amendament. 
 D-na secretar- nu înțeleg, de ce se mai citește? 
 Nemafiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre privind aprobarea bugetului local 
pentru anul 2022 – INITIAL, care se aprobă cu 4 voturi ”pentru” – consilierii Brânză Mihai, Puiu 
Marian, Vasiloiu Doinita, Chelaru Mihaela, 8 ”abțineri” d-nii consilieri Baicenu Sorina, Berușcă 
Lucian, Hamad Al Essa Talal, Nita Vasile Valeriu, Ceunaș Constantin, Chiper Mihai, Marcu Adrian, 
Trăistaru Vlad Stefan, nu votează dl. cons Dăscălecu Costel Sorin.  
 Nemafiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre privind aprobarea bugetului pe 
anul 2022 - AMENDAT care se aprobă cu 8 voturi ”pentru” – d-nii cons Baicenu Sorina, Berușcă 
Lucian, Hamad Al Essa Talal, Nita Vasile Valeriu, Ceunaș Constantin, Chiper Mihai, Marcu Adrian, 
Trăistaru Vlad Stefan, 4 ”abțineri” consilierii Brînză Mihai, Puiu Marian, Vasiloiu Doinita, Chelaru 
Mihaela, nu votează dl. cons Dăscălecu Costel Sorin, devenind astfel HCL nr. 6/ 2022. 
 
 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 
prelungirii scrisorii de garantie bancara din partea Bancii Comerciale Romane in favoarea AFIR in 
vederea prelungirii contractului nr. C0760CN00021710400376 din 27.04.2018 pana la 27.10.2022 
pentru proiectul “ Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, sat Magura, comuna Magura , 
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judetul Bacau “ finantat din fonduri externe nerambursabile prin PNDR - FEADR – Sub-masura 
7.60 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural prin PNDR. 
 Dl primar prezinta materialele de la acest punct 
 Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi ”pentru”, 
devenind astfel HCL nr. 7/2022. 
 
 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind  aprobarea  
prelungirii  scrisorii de garantie bancara  din partea Bancii Comerciale Romane  in vederea  
prelungirii contractului de finantare   pentru proiectul  “Infiintare si dotare gradinita 2 grupe cu 
program normal si 2 grupe cu program prelungit , sat Crihan, comuna Magura ,judetul Bacau”   
finantat din fonduri externe nerambursabile prin PNDR -   Sub-masura 7.2 –  „Investitii in crearea si 
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica prin  PNDR,  in favoarea AFIR. 
 Dl primar da citire meterialelor de la acest punct. 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi ”pentru”, 
devenind astfel HCL nr. 8/2022. 

 
    4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind nominalizarea 
reprezentanților Consiliului Local al comunei Măgura în comisia pentru evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Măgura. 
    Dl primar da citire materialelor de la acest punct. 

 Dl. cons. Berușcă Lucian propune pe dna cons. Băiceanu Sorina. 
  Dl. cons. Niță  Valeriu îl propune pe dl. Hamad Al – Essa Talal. 
 dl. cons. Brînză Mihai propune să rămână tot cei de anul trecut, dl.Chitic și dl. Ciorcilă. 
 Se trece la vot:  
 Pt. dna Băiceanu Sorina – 7 pentru și 5 abțineri. 
 Dl. Hamad Al – Essa Talal nu doresc să fiu în comisie. 
 Dl. cons. Berușcă Lucian propune pe dl. Cons. Trăistaru Vlad, propunere votată cu 11 
pentru și o abținere a dlui cons. Puiu Marian. 

Nefiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 11 voturi ”pentru” 
și o abtinere – cons. Puiu Marian Traian, devenind astfel HCL nr. 9/2022. 
 Nemaifiind alte proiecte de hotărâri, Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 
acesteia. 

Conform art. 138 alin. (13) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, sinteza dezbaterilor din şedinţa consiliului local din 
data de 10.02.2022, precum şi modul în care s-a exercitat votul de către fiecare consilier 
local, în parte, s-a consemnat în prezentul proces – verbal, iar filmarea ședinței face parte 
integrantă din prezentul proces verbal. 
 
  
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  Contrasemnează, 
       Hamad Al Essa Talal                                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                                                                                        
                                                                                                Jr.  Elena Irina Silav 


