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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
UAT COMUNA  MAGURA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei  Măgura 

din data 23.03.2022 
 
 
 Încheiat azi, 23.03.2022, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Comunei  Măgura, la care sunt prezenţi 13 consilieri fizic, d-nii consilieri Băiceanu Sorina, Chiper 
Mihaită, Ceunas Constantin, Berusca Lucian, Chelaru Mihaela, Trăistaru Vlad Ștefan,  Brinza 
Mihai, Niță Vasile Valeriu, Hamad Al Essa Talal,  Marcu Adrian, Chitic Constantin, Vasiloiu 
Doinița,Puiu Marian lipsa fiind  cons. Dăscălescu Costel Sorin si Ciorcila Răzvan, 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 - secretarul general al comunei Măgura, mai participa dl Pușcașu Codrin. 
 Ședința a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Măgura, județul Bacău nr. 
33 din 17.03.2022. 
 Presedinte de sedinta este dl viceprimar-Hamad Al Essa Talal 

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. 

Secretar comuna reiterează, ca cine se află în conflict de interese, să anunțe, nu participă 
la dezbateri și nu votează. 
 Dl primar – anunta ca retrage de pe ordinea de zi  Proiect de Hotărâre privind insușirea 
Planului de amplasament pentru sala de educație fizică școlară,  pentru suprafața de 1000 m.p. 
predată către Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administratiei prin Compania Naţională de 
Investiţii “C.N.I.” S.A., conform HCL NR. 86/21.12.2021 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 Măgura, comuna Măgura, judeţul 
Bacău”. 
 Se propune suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte. 
 Dl. presedinte de ședință dă cuvântul d-lui primar pentru a prezenta proiectele suplimentare 
de pe ordinea de zi. 

1.  Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 6/ 10.02.2022 privind  
aprobarea bugetului local al comunei Magura pentru anul 2022 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
 

2.  Proiect de Hotărâre privind întocmirea documentației pentru închiriere încăpere din 
Anexa C2 amplasată în curtea sediului administrativ al Primăriei Comunei Măgura,  nr. cadastral 
60500 – C2, aparținând domeniului public al Comunei Măgura, județul Bacău  

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
  Se aproba suplimentarea ordinii de zi cu 13 voturi pentru. 
 Se da citire ordini de zi a sedintei ordinare din data de 23.03.2022. 

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 4/ 
17.05.2006 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
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2. Proiect de Hotărâre privind instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. 
DELGAZ GRID S.A., pentru suprafața de 47,20m.p.  pe str. Muntenilor, de la drumul Bisericii până 
la proprietatea numitului Cojocaru Cătălin – din domeniul public al Comunei  Măgura, judetul  
Bacau,  pentru lucrarea „EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE 
REDUSA DIN TEAVA PE”, amplasată în localitatea Măgura, comuna Magura, judetul Bacau” 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache 
3. Proiect de Hotărâre privind avizare  “intocmire PUZ pentru construire locuinte unifamiliale si 

imprejmuire teren & bransare/racordare la utilitati”, sat Magura, intravilan, comuna Magura, judetul 
Bacau beneficiari: SC Fratii Pal S.R.L.-D, Pal Valentin, Pal Iosif Sebastian, Pal Maria Monica, 
Tulbure Monica, Ghepes Ciprian 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
4. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 29/ 21.04.2021 privind predarea 

către Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii 
“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 
investiţii „Lucrări în primă urgență de reabilitare drumuri din comuna Măgura, județ Bacău” 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
5. Proiect de Hotărâre privind însușirea și confirmarea identităţii unor bunuri care 

aparţin domeniului public al Comunei Măgura, județul Bacău 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

6. Proiect de Hotărâre privind insușirea Planului de amplasament pentru sala de 
educație fizică școlară,  pentru suprafața de 1000 m.p. predată către Ministerul Dezvoltarii 
Lucrarilor Publice și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., conform HCL 
NR. 86/21.12.2021 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 Măgura, comuna Măgura, judeţul Bacău” 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
7. Proiect de Hotărâre privind instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea 

S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru suprafața de 313,00 m.p.  din domeniul public al Comunei  
Măgura, judetul  Bacau,  pentru lucrarea „Întarire retea pentru alimentare cu energie electrica loc 
de consum Mocanu Nicolae – PTA 5 Magura, 20/0,4 kv, 250 KVA, circuit 3” în comuna Magura, 
judetul Bacau 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
8. Proiect de Hotărâre privind instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea 

S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru suprafața de 63,00m.p. în vederea realizării lucrarii „Alimentare 
cu energie electrica locuinta II Ardeleanu Vasile-Catalin, amplasata in sat Sohodol, comuna 
Magura, judetul Bacau” 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
9. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 2/ 27.01.2022 privind 

aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al  
primarului comunei Măgura  și a celorlalte structuri şi servicii publice subordonate Consiliului Local 
al comunei Măgura începând cu 01.02.2022. 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea trecerii în intravilan a suprafeței de 750m.p.  

compusă din: 420 m.p - număr cadastral actual 65054 și 330m.p. din număr cadastral actual 
65055, provenită din numărul cadastral vechi 2253, reglementată de PUZ întocmit în anul 2007 – 
2008, avizat de Consiliul Judean Bacau prin Avizul favorabil nr. 17/ 28.02.2008 pentru PUZ în 
vederea realizării investiției  - ”Construire ansamblu de locuințe P, P+E” sat. Măgura, comuna 
Măgura 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului de iluminat public al 

comunei Măgura, Regulamentului de organizare și funcționare, Caietului de sarcini și formei de 
gestiune ale Serviciului de iluminat public 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
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12. Proiect de Hotărâre privind însușirea Deciziei nr.7.1 din 08.03.2022 și a Raportului 
de Follow - up nr. 21765/ 2145/ 24.02.2022 pentru Decizia nr. 7/ 20.01.2021 a Camerei de Conturi 
Bacău 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
 Se supune la vot ordinea de zi initiala care se aproba cu 13 voturi pentru. 
 La sedinta a ajuns și dl.cons. Ciorcila Razvan. 
 Presedintele de sedinta propune amânarea votarii proceselor verbale ale sedinței 
anterioare. 
 Propunerea d-lui viceprimar se aproba cu 14 voturi pentru. 
  
ORDINEA DE ZI: 

1. Se trece la punctul nr. 1 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind 
aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 4/ 17.05.2006. 
  Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi ”pentru” 
devenind astfel  HCL nr. 12/2022. 
 
  2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și anume Proiect de Proiect de Hotărâre privind 
instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru 
suprafața de 47,20m.p.  pe str. Muntenilor, de la drumul Bisericii până la proprietatea numitului 
Cojocaru Cătălin – din domeniul public al Comunei Măgura, judetul Bacau, pentru lucrarea 
„EXTINDERE RETEA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN TEAVA 
PE”, amplasată în localitatea Măgura, comuna Magura, judetul Bacau” 
Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi ”pentru” 
devenind astfel  HCL nr. 12/2022. 
  Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi ”pentru” 
devenind astfel  HCL nr. 13/2022. 
 3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind avizare  
“intocmire PUZ pentru construire locuinte unifamiliale si imprejmuire teren & bransare/racordare la 
utilitati”, sat Magura, intravilan, comuna Magura, judetul Bacau beneficiari: SC Fratii Pal S.R.L.-D, 
Pal Valentin, Pal Iosif Sebastian, Pal Maria Monica, Tulbure Monica, Ghepes Ciprian. 
  Dl primar- este un PUZ facut pe benii proprietarilor. 
 Dl cons. Berușcă Lucian- e o modalitate de a se putea construi în zona cu restrictii. Cât ar 
mai dura PUG-ul? 
 Dl primar- sper ca pană în vara să se termine. 
 A ajuns la sedință și dl cons. Dăscălescu Claudia. 
 D-na cons. Băiceanu Sorina - în avizul de la CJ Bacau regimul de inaltime este P+1+M. În 
proiectul de hotărâre este P+M.  
 Primar – așa avem în PUG pentru zona respective.  
  Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi 
”pentru” devenind astfel  HCL nr. 14/2022. 
 
  4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 
1 din H.C.L. nr. 29/ 21.04.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice și 
Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentelor şi asigurarea 
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Lucrări în primă urgență de reabilitare 
drumuri din comuna Măgura, județ Bacău” 
 Dl primar- prezinta materialele de la acest punct. 
 Dl cons Ciorcila Razvan este vorba de drumul din Sohodol. 
 Dl cons. Beruscă Lucian- este ultimul pas pentru scoaterea la licitație. 
 Dl primar- DA 
 Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi 
”pentru” devenind astfel  HCL nr. 15/2022. 
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 5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind însușirea și 
confirmarea identităţii unor bunuri care aparţin domeniului public al Comunei Măgura, județul 
Bacău. 
 Dl cons. Berusca – va fi demolata? 
 D-na secretar- avem hotarâre de intocmire a documentatiei pentru demolare. 
  Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi 
”pentru” devenind astfel  HCL nr. 16/2022. 
 Proiectul de la punctul nr. 6 al ordinii de zi a fost retras. 
 7.Se trece la punctul șapte al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind instituirea 
unui drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru suprafața de 
313,00 m.p.  din domeniul public al Comunei  Măgura, judetul  Bacau,  pentru lucrarea „Întarire 
retea pentru alimentare cu energie electrica loc de consum Mocanu Nicolae – PTA 5 Magura, 
20/0,4 kv, 250 KVA, circuit 3” în comuna Magura, judetul Bacau. 
 Dl primar – prezinta materialele de la acest punct. 
 Dl viceprimar- vreau să o laud pe d-na secretar, și pe mine,că am obtinut derogare de la 
ISC pentru a elibera autorizații de construire pentru utilități în zonele cu restricții. 
 Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi 
”pentru” devenind astfel  HCL nr. 17/2022. 
 
 8.Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind instituirea unui 
drept legal de uz și servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., pentru suprafața de 63,00m.p. 
în vederea realizării lucrarii „Alimentare cu energie electrica locuinta II Ardeleanu Vasile - Catalin, 
amplasata in sat Sohodol, comuna Magura, judetul Bacau” 
 Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi 
”pentru” devenind astfel  HCL nr. 18/2022. 
 
 9.Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre pentru modificarea 
Anexei nr. 1 la HCL nr. 2/ 27.01.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul 
de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgura  și a celorlalte structuri şi 
servicii publice subordonate Consiliului Local al comunei Măgura începând cu 01.02.2022. 
 D-na secretar prezinta materialele de la acest punct. 
 Dl consilier Dăscălescu Sorin – anunta ca nu participă la dezbatere si nu voteaza la acest 
punct al ordinii de zi. 
 D-na cons. Baiceanu Sorina - unde va fi biblioteca? 
 Dl cons. Beruscă Lucian - ce nivel, ramane acelasi pe studii superioare? 
 D-na secretar – da, e scris ”s” in rubrica nivel studii. 
 Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi 
”pentru” devenind astfel  HCL nr. 19/2022. 
 
 10.Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 
trecerii în intravilan a suprafeței de 750m.p.  compusă din: 420 m.p - număr cadastral actual 65054 
și 330m.p. din număr cadastral actual 65055, provenită din numărul cadastral vechi 2253, 
reglementată de PUZ întocmit în anul 2007 – 2008, avizat de Consiliul Judean Bacau prin Avizul 
favorabil nr. 17/ 28.02.2008 pentru PUZ în vederea realizării investiției  - ”Construire ansamblu de 
locuințe P, P+E” sat. Măgura, comuna Măgura. 
 Dl primar- prezinta materialele de la acest punct. 
 D-na secretar: hotararea din 2008   fost greșită, în loc să dea aprobare PUZ, a dat avizare 
de principiu, care nici nu exista în legislație. Trebuia sa fie aprobare, deoarece avea toate avizele, 
inclusive avizul final de la Consiliul Județean Bacau. Asta scrie și în adresa din 2008 a CJ Bacău. 
 Dl viceprimar- dl. Puscasu să curețe asfaltul de noroi. 
 Dl Puscasu – eu am maturat de cate ori a fost nevoie, nu am lasat niciodata noroi pe drum. 
 Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi 
”pentru” devenind astfel  HCL nr. 20/2022. 
 A iesit din sala de ședințe d-na consilier Vasiloiu Doinita. 
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 11.Se trece la punctul 11 al oprdinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 
înființării Serviciului de iluminat public al comunei Măgura, Regulamentului de organizare și 
funcționare, Caietului de sarcini și formei de gestiune ale Serviciului de iluminat public. 
 Dl primar- prezinta materialele de la acest punct. 
 D-na consilier Vasiloiu Doinita s-a intors in sala. 
 Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal - am solicitat celor de la Delgaz-Grid, să facă investiții 
pentru pentru inlocuirea reteței vechi de cabluri torsadate. 
 Dl cons. Beruscă Lucian- vă referiți la rețeua  casnica sau sau cea de iluminat de la ei, că ei 
nu intervin pe cea publica de iluminat. 
 Dl primar - mai vem circuite care nu sunt rezolvate, Osebiti, Valea Maguraii. 
  D-na cons. Baiceanu Sorina – tot în caietul de sarcini la Anexa 5, Valea Maguraiii e la 
Dealu Mare. Strada Visinului este pe doua sate Crihan și Sohodol. 
 Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi 
”pentru” devenind astfel  HCL nr. 21/2022. 
  
 12.se trece la punctul 12 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind însușirea 
Deciziei nr.7.1 din 08.03.2022 și a Raportului de Follow - up nr. 21765/ 2145/ 24.02.2022 pentru 
Decizia nr. 7/ 20.01.2021 a Camerei de Conturi Bacău. 
 Dl primar- prezinta meterialele de la acest punct. Apreciez implicarea d-nei secretar in 
ducerea la indeplinire a acestor lucrari. S-a implicat activ la toate compartimentele și am rezolvat 
marea majoritate a măsurilor lasate, 
 Dl viceprimar- e o lacuna a legii, de ce să ne-o insușim. 
 Dl cons Chitic Constantin- insușindu-ne acest Raport ne da dreptul de al întreba pe primar 
daca a dus la indeplinire masurile. 
 D-na Secretar – insusire de catre Consiliul local este si pentru situația în care consiliul lcal 
trebuie să adopte anumite hotărâri, pentru ducerea la îndeplnire a acelor măsuri. Atata timp cat iau 
la doar la cunostință și nu mi-lînsușesc, s-ar putea sa nu vrea Consiliul local să adopte anumite 
hotărâri, pentru a fi dus raportul la îndeplinire. 
  Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi 
”pentru” devenind astfel  HCL nr. 22/2022. 
  
 Se trece la ordinea de zi suplimentara. 
 

1.Primul punct Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 6/ 
10.02.2022 privind  aprobarea bugetului local al comunei Magura pentru anul 2022. 

Dl primar-prezinta materialele de la acest punct. 
D-na cons. Băiceanu Sorina- în ce consta acesta consolidare? 
Dl primar-anvelopare, subzidire se ia în calcul să fie  pe energie verde. 
Dl cons. Ciorcila Răzvan- dacă am prinde banuții acestia, ar fi extraordinari, avem o clasa la 

strada unde se infiltreaza apa. 
Dl cons. Beruscă – pentru ce ați luat în calcul  suma de 30000  lei. 
Dl primar- suma e pentru expertiza, audit energetic. 
Dl cons. Beruscă Lucian - din fericire PNRR e singura linie de finanațare pe care se dau 

banii pentru astfel de investiții. Ar fi bine fi pentru școala nr. 2. 
Dl. primar – am mai intervenit la consolidare. 
Dl viceprimar- salut din toata inima acest proiect, conslidare școala din Crihan și sediul 

primariei. 
Dl primar- ramân la idea mea cu sediul nou. 
Dl viceprimar-să facem cât mai repede expertiza la scoala Crihan 

 Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi 
”pentru” devenind astfel  HCL nr. 23/2022. 
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 2.Se trece la punctul doi al ordinii de zi  suplimentare și anume Proiect de Hotărâre privind 
întocmirea documentației pentru închiriere încăpere din Anexa C2 amplasată în curtea sediului 
administrativ al Primăriei Comunei Măgura,  nr. cadastral 60500 – C2, aparținând domeniului 
public al Comunei Măgura, județul Bacău. 
 Dl primar- prezinta materialele de la acest punct. 
 D-na Băiceanu Sorina - avem nevoie, avem câini, pisici și noi ne ducem în Bacau pentru a 
le procura hrană.  
 Dl primar- ar fi camera de la strada. 
 D-na cons. Băiceanu Sorina- ati spus că o digitalizati. 
 Dl viceprimar - nu e normal să dăm la cei de la gospodărire, să nu stea la un loc cu tote 
sculele, politia locala  si Ciobanu Niculina la un loc. 
 Dl primar – de asta ne trebuie sediu nou. Acolo nu sunt condiții. 

D-na consilier Băicenu Sorina-susțin necesitatea acestei farmacii, toate bătrânele de 80 de 
ani au nevoie de substanțe,, avem nevoie cu toții de aceasta farmacie. 

Dl viceprimar- nu sunt împotrivă, dar nu avem spațiu pentru noi. 
Dl cons. Brînză – ce s-a facut pană acum in acel spatiu. 
Dl viceprimar a fost liber de cand erați viceprimar. 

 Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi 
”pentru”  și o abținere dl Hamad Al Essa Talal, devenind astfel  HCL nr. 24/2022. 
 
 DISCUTII SI INTERPELARI 
 D-na consilier Băiceanu Sorina- a venit primavara, ce facem cu tractorul cu tocator? 
 Dl primar- s-a încheiat licitația 
 D-na consilier Băicenu Sorina- o intrebare pt dl viceprimar-au fost pe Valea Magurii s-au 
luat cainii? 
 Dl viceprimar - am luat 24 de câini mari și 10 câini mici. 
 D-na consilier Băicenu Sorina - știu 4 câini care se aduna pe valea Măgurii 
  Dl cons. Brînză Mihai – ați cumpărat cuști, nu trebuie sp le folosiți? 
 Dl viceprimar – le-am folosit. 
 Dl primar - cred că trebuie să se sterilizeze cat mai mulți. 
 
 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, 
       Hamad Al Essa Talal                                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                                                                                       
                                                                                                Jr. Silav  Elena Irina 


