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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
UAT COMUNA  MAGURA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinara a Consiliului Local al Comunei  Măgura 

din data  27.01.2022 
 
 
 Încheiat azi, 27.01.2022, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Comunei  Măgura, la care sunt prezenţi 13 consilieri prezenți fizic, d-nii consilieri Băiceanu Sorina, 
Chiper Mihaită, Ceunas Constantin, Berusca Lucian, Chelaru Mihaela, Trăistaru Vlad Ștefan,  
Brinza Mihai, Chitic Constantin, Niță Vasile Valeriu, Dăscălescu Costel Sorin, Hamad Al Essa 
Talal, Ciorcila Răzvan Ionut, Puiu Marian, consilieri lipsă Marcu Adrian si d-na Vasiloiu Doinita,  
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 
Silav Elena Irina - secretarul general al comunei Măgura.  
 Ședința a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Măgura, județul Bacău nr. 
5 din 21.01.2022. 

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. 

Presedinte de sedinta este dl. consilier Berușcă Lucian. 
Se supune la vot Procesul Verbal al sedinței din data 20.12.2021, care se aproba cu 11 

voturi pentru,  1 vot on-line si o abținere Hamad Al Essa Talal, care precizează că nu am avut timp 
să il citesc. 

D-na cons. Băicenu Sorina – e a doua abținere!. 
Viceprimar - Hamad Al Essa Talal – ce faceți, le contabilizati? 
D-na cons. Băicenu Sorina – da, e deformație profesională! 
Se supune la vot proiectul de ordine de zi a sedintei care se aproba cu 12 voturi pentru plus 

un vot pentru on-line, total 13 voturi ”pentru”. 
 

Se da citire ordinii de zi: 
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea organizarii retelei scolare pe raza U.A.T COMUNA 

MĂGURA, Jud. Bacău, pentru anul școlar 2022/ 2023 
– initiator, Primar – Costrăş Iordache. 

2. Proiect de Hotărâre 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. 
3. Proiect de Hotărâre privind întocmirea documentației pentru vânzare terenuri concesionate 

aparținând domeniului privat al Comunei Măgura, județul Bacău pe care sunt edificate construcții   
– initiator, Primar – Costrăş Iordache. 

4. Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada februarie - 
aprilie 2022 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
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D-na secretar general de comuna aduce la cunostinta următoarele: 
Consilierii care se află în posibil conflict de interese, nu votează și nu participă la dezbateri. 
Dl. Cons. Ciorcilă Răzvan: - eu și colegul meu, Beruscă Lucian, suntem în consiliul de 

administrație de la scoală, așa că ne abținem la proiectul cu rețeaua școlară. 
Dl. cons. Chitic Constantin: așa a spus domnul Paslaru, să ne intelegem, nu de altceva, să 

fie lămurită treaba. 
Dl. cons. Berușcă Lucian: nu votam, nu participăm la dezbateri, vom fi penalizați cu 10% din 

indemnizație, pentru  1 - 6 luni. 
Dl. cons. Chitic Constantin: așa a zis dl Pâslaru, e bătut în cuie. 
La sedință a ajuns și d-na Vasiloiu Doinița si dl. Marcu Adrian. 
D-na secretar general de comuna: 
La punctul nr. 1 din ordinea de zi  sunt  în conflict de interese d-nii consilieri Ciorcilă Răzvan 

Ionuț, Berușcă Lucian și d-na cons.Vasiloiu Doinița. 
La punctul nr. 2 al ordinii de zi, este în conflict de interese dl cons. Dăscălescu Costel Sorin. 
La punctul nr. 3 al ordinii de zi sunt în conflict de interese urmatorii consilieri: Ceunaș 

Constantin, Chelaru Mihaela, Ciorcilă Răzvan Ionuț, Puiu Marian, Marcu Adrian, Vasiloiu Doinița și 
Dăscălescu Costel Sorin. 

Acesti consilieri care pot genera o situație de conflict de interese nu pot participa la 
dezbateri și nu trebuie să voteze la aceste proiecte de hotărâre. Aceste aspecte, privind potențialul 
conflict de interese v-a fost prezentat și la sedința de validare și v-a fost înmanat material scris 
privind incompatibilitățile și conflictul de interese.  

 
ORDINEA DE ZI: 

 1.Se trece la primul punct al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 
organizării rețelei școlare pe raza U.A.T COMUNA MĂGURA, Jud. Bacău, pentru anul școlar 
2022/ 2023. 
 Dl primar- prezinta materialele de la acest punct. 
 D-na cons. Băicenu Sorina – ce e cu grădinita de la Crihan? 
 Dl. cons. Berușcă Lucian: trebuie trecută acolo, cand va fi gata renovarea vom relua la 
Crihan. 

Nemafiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 12 voturi 
”pentru” și  Nu votează d-nii consilieri: Vasiloiu Doinița, Berușcă Lucian si Ciorcilă Răzvan Ionuț, 
devenind astfel HCL nr. 1/2022. 

 
 2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre 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. 
 Dl primar da citire materialelor de la acest punct. 
 Dl primar- urmare a discuțiilor de la ședință trecută am gândit că trebuie modificat la apă, 
pentru că am hotarât cu toții să luăm mentenanță, am luat decizia să întroducem  postul la căminul 
cultural că de acolo l-am luat, și un post de la apă să fie pentru o persoana calificată, care sa aibă 
un responsabil care sa se ocupe de facturare, contracte. La cămin avem nevoie de un om  care să 
preia gestiunea căminului cultural, care va face și arhivivă și bibliotecă, este mult de gestionat un 
angajat din primarie nu poate. 
 Dl cons. Ciorcila Răzvan Ionuț – cu privire la postul de la apă canal, să se aibă în vedere  
ce calificare are. 
 Dl primar- să fie cineva care să încheia contracte, să citească apometre. 
 Dl consilier Trăistaru Vlad Ștefan- dacă se face un post acolo ar putea să fie o persoană 
care să știe sonorizare. 
 Dl primar- mă intereseaza un om care să țină in evidentă  la ce este în gestiune. 
 Dl cons. Trăistaru Vladuț- am vazut la fratele meu ce înseamna să ai o scenă, sonorizare, 
nu e simplu. 
 Dl primar- da, trebuie să fie un om tânăr. 
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 D-na consilier Băiceanu Sorina- la compartiment alimentare cu apă, sa avem la referent 
măcar studii medii referent să aibă studii medii, si la cultura/ arhivă, aș propune să fie consilieri in 
comisie. 
 D-na secretar – prezintă cine poate fi în comisiile de concurs. 
 Dl cons Nita Vasile Valeriu – să înteleg că sunt 2 posturi care se scot la concurs, își puate 
depune oricine dosarul? Trebuioe să îndeplinească niște condiții, nu? 
 Primar: va fi public tot, condiții. 
 Dl viceprimar- ne trebuie oameni care să muncească, am zis să luăm posturi de la poliția 
locală. La compartimentul cultură, pentru sunet se face o facultate de sunet, știu despre ce este 
vorba. La apa, cel care citește, nu poate să și încaseze. Mai degrabă să angajam un om care să 
facă contracte. 
   
  Dl primar - avem nevoie de o persoană, Adrian Ghioc, poate să se duca o dată la 3 luni să 
citească, dar vreau să luăm povara aste de pe cei de la serviciu de gospodărire, să luăm 
mentenanță. Trebuie să fie oameni calificati, să răspunda firma de mentenanță pentru angajații lor, 
va fi răspunderea lor, nu a noastră dacă se întamplă ceva. 
 Dl primar- trebuiesc resigilate apometrele. Sunt o gramadă de lucruri pe care trebuie să le 
facă cei de la gospodărire. Suntem deficitari la încheiarea contractelor. 
 Dl viceprimar- V-am spus de anul trecut că trebuie să mai angajăm o persoană la 
gospodărire. 
 Dl consilier Brînză Mihai – referitor la căminul cultural vă aduceți aminte că acum 2-3 ani 
căminul era o ruină, pentru că nu a avut cine să aibă grijă de el. Acum este renovat, utilat, au fost 
investiți bani. Trebuie musai cineva care să gestioneze dacă nu vom ajunge ca acum 2-3 ani în 
urmă. La capitolul sistemul de apă si canalizare, acesta este un serviciu care trebuie să aibă un 
BVC separat, o să vină o vreme când Camera de Conturi o să ne întrebe cum facem cu încasarile 
și plățile, la acest serviciu este foarte mult de muncă. 
 Dl consilier Berușcă Lucian - fiind vorba de angajarea unor noi colegi, nu trebuie avută în 
vedere vârsta, ci competențele pe care le au. Este clar ca pentru Căminul Cultural ne trebuie o 
persoana care trebuie să fie un bun administrator. Daca am hotarât că vrem mentenanță, sper să 
vină oameni buni care să își facă treaba. 
 Dl consilier: Chitic Constantin - am vrut să merg pe aceiași linie cu dl Brînză și cu dl 
Berușcă, eu cred că cel de la bibliotecă trebuie să facă activități cu elevii, care poate să facă și 
arhivă. La apă și canal trebuie cineva tânăr care să fie bun de muncă. 
 Dl primar – pentru spectacole, poate sa vină punctual o persoană calificată. 
 D-na consilier Băicenu Sorina – îmi aduc aminte ca am convenit niște lucruri, ca polițistul 
local va da un Raport de Activitate. 
 Dl primar – am discutat și înaite de ședință, i-am dat să faca Raportul de activitate. 
 D-na Baiceanu Sorina - să dăm un termen pentru depunerea Raportului de activitate, nu 
cred că  corespunde cu medicina muncii. 
 Dl primar – am să-i spun că trebuiesc oameni tineri care să se miște repede. 
 Dl consilier Chitic Constantin - chiar dacă discuția a fost în anul 2021, nu a trecut un an, a 
trecut o lună, a zis că va ieși la pensie. Noi vorbim de rapoarte, noi vorbim de strategie, ni s-a 
promis, noi suntem serioși să cerem așa ceva?. 
 Dl primar – am vorbit cu el. 
 Dl cons. Trăistaru Vlad Ștefan – la serviciul de apă-canal - după ce va prelua CRAB-ul, 
omul angajat va mai avea activitate? 
 Dl primar- cu siguranță va avea de lucru. 
 Dl cons. Berușcă Lucian- d-na Băiceanu Sorina și dl Chitic Constantin au dreptate, m-a 
abordat și pe mine cum că am ceva cu el, a avut timp, i-am cerut un Raport de activitate nu ni l-a 
adus. Să se hotărască muncește sau pleacă la pensie. 
 Dl viceprimar – am o propunere ca postul de la Cămin să fie cu studii superioare. Să 
angajam o firmă care să citească contorii. 
 Dl primar- cred că ne ducem prea departe. 
 Dl viceprimar- trebuie nu am om care să faca contracte. 
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Nemafiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi 
”pentru” (din care un vot online) și o abținere dl. consilier Dăscălescu Costel Sorin, devenind astfel 
HCL nr.2/2022. 

 
 3.Se trece la punctul trei al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind întocmirea 
documentației pentru vânzare terenuri concesionate aparținând domeniului privat al Comunei 
Măgura, județul Bacău pe care sunt edificate construcții. 
 D-na secretar prezinta câte voturi trebuesc pentru adoptarea hotarârii. 
 Dl cons. Chitic Constantin- să faceți ce știți ca să fie bine, sa nu mai vină de la Curte să 
spună că am greșit. 
 Dl primar- va fi un evaluator ANEVAR, va fi evaluat terenul de doi evaluatori, anual trebuie 
indexata redeventa. Cel mai bine ar fi să le vindem. 
 Dl viceprimar- este un proiect care l-am discutat cu dl primar. Trebuie să inițiez acest 
proiect. Aceste terenuri trebuiau să se vandă, să aducă bani la buget. 
 Dl cons. Berușcă Lucian - există o evidență cu cei care doresc să cumpere.  
 D-na secretar - prezintă cum se face evaluarea terenurilor. 
 Dl consilier Trăistaru Vlad Stefan- să fie un minim la care să ne raportăm. 
 Dl cons. Brînză Mihai- sa vedem după ce facem Raportele de avizare, cine mai cumpără?   

Nemafiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 8 voturi 
”pentru”  și 7 abțineri d-nii consilieri Ceunaș Constantin, Chelaru Mihaela, Ciorcilă Răzvan Ionuț, 
Puiu Marian, Marcu Adrian, Vasiloiu Doinița și Dăscălescu Costel Sorin, devenind astfel HCL 
nr.3/2022. 

 
 4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind alegerea 
președintelui de sedință pentru perioada februarie - aprilie 2022. 
 Dl consilier Ciorcila Răzvan Ionuț propune ca președinte de ședință pe dl.viceprimar Hamad 
Al Essa Talal. 
 Dl cons. Berușcă Lucian- Talal, accepți? 
 Dl consilier Dăscălescu Costel Sorin, propune pe d-na consilier Băicenu Sorina. 

Nemafiind discutii, se supune la vot propunerea făcută de dl.consilier Ciorcila Răzvan Ionut 
– Hamad Al Essa Talal presedinte de ședintă, care se aprobă cu 14 voturi ”pentru” (din care un vot 
online) și o abținere dl.consilier Puiu Marian, devenind astfel HCL nr.4/2022. 
 
 DISCUTII SI INTERPELARI: 

 
D-na Băicenu Sorina  
1.Am fost prima care a ținut audiențe, a fost o doamnă Mănăstirenu care era venită din 

Irlanda, sunt dispuși să facă voluntariat. 
2.Să facem de 8 martie o serbare la Căminul Cultural: 
3.S-a început acțiunea cu câinii? 
 
Dl primar- am inceput de ieri, dl viceprimar a fost și a văzut cum sunt cazați câinii. 
Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal- ieri a avut loc prima acțiune, am luat 26 de câini, îmi 

era frică să nu le dea drumu, i-am urmat până la padoc. 
D-na cons. Băicenu Sorina în ce zona ați actionat, unde urmeaza să acționați și când? 
Dl viceprimar- prezinta locurile de unde a luat câinii. 
D-na cons. Băiceanu Sorina – mi-aș dori să citesc un Raport de activitate al primarului și 

veceprimarului. 
Dl primar- referitor la gazele naturale la sfârșitul anului s-au scos la licitație 2,4 km  

extindere de rețea gaze, în sumă de 474.239 lei, cu efortul d-lui consilier Soroiu Daniel. De la 
01.01.2022 va fi cu cofinanțare și a noastră. 

Dl consilier Niță Vasile Valeriu – pe calea Onești s-a aprobat? 
Dl, primar- încă nu s-a scos la licitație, mai sunt cîteva extinderi de facut. S-a tinut licitatie la 

apă-canal, nu s-a prezentat nimeni.. Pentru tractor suntem în licitație, avem contract cu terenul de 
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sport sintetic Avem Autorizatia de Construire pentru Sala de Sport. Drumul Bisericii este la faza de 
DALI. 

Dl consilier Brînză Mihai- ce se aude cu iluminatul public? 
Dl primar- trebuie să dam certificatuL de urbanism și în 2-3 luni să trecem la treabă. 
Dl cons. Ciorcila Răzvan – voiam să întreb de curent si să anunț că pe străzile laterale din 

Sohodol nu intră mașina de gunoi. 
Dl viceprimar- când ninge mașina de gunoi nu intra dacă nu este dat cu antiderapant. 
Dl primar - mai schimbă șoferii  și aceștia nu cunosc traseul. 
Dl consilier Ciorcilă Răzvan să le dăm o harta cu străzile comunei. 
 
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, 
          Berușcă Lucian                                            SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                                                                                        
                                                                                                Jr. Apetroaei Elena Irina 


