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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 28.04.2022 
 

 
Încheiat azi, 28.04.2022, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Comunei  Măgura, la care sunt prezenţi 9 consilieri fizic, d-nii consilieri Marcu Adrian, Chiper 
Mihaită, Vasiloiu Doinita, Ceunas Constantin,  Trăistaru Vlad Ștefan,  Brinza Mihai,  Niță Vasile 
Valeriu, Dăscălescu Costel Sorin, Hamad Al Essa Talal, vot on-line Chelaru Mihaela, Chitic 
Constantin, Berusca Lucian, Băiceanu Sorina, Puiu Marian, consilieri lipsă Ciorcila Răzvan Ionut,  
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 art. 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: 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. 
49 din 18.04.2022. 
 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. 

Secretarul general al comunei reiterează, ca cine se află în conflict de interese, să anunțe, 
nu participă la dezbateri și nu votează. 

Dl primar da citire proiectului ordinii de zi. 
  Se propune suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte. 
 D-na secretar prezinta de ce a fost necesare suplimentarea ordinii de zi. 
 Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, care se aproba cu 14 voturi pentru ( 9 fizic și 5 
online). 
 Se supune la vot proiectul ordinii de zi cu tot cu proiectele suplimentare care se aproba cu 
14 voturi pentru (9 fizic și 5 voturi on-line). 
 Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 27.01.2022 care se aproba cu 14 
voturi pentru ( 9 fizic și 5 on-line). 
 Se supune la vot  procesul verbal al ședinței din data de 07.02.2022 care se aproba cu 14 
voturi pentru (9 fizic și 5 voturi on-line). 
 Se supune la vot Procesul verbal al ședinței din data de 10.02.2022. 
DISCUTII: 
 Dl.viceprimar -la pagina 2 unde se scrie că se da citire amendamentului, să fie scris în 
procesul verbal și amendamentul; 
    - la pagina 3 nu ați scris de salariul funcționarilor, sa fie scris ca in luna 
ianuarie polițistul iese la pensie; 
    - la spatiul de la dispensar nu ați scris nimic. 
 Dl consilier Ceunas Constantin iese din sala. 
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Secretarul general al comunei – conform codului administrativ art. 138 alin. 13 – procesul verbal 
este: ” (13) Sinteza dezbaterilor din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a 
exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces - verbal, semnat de 
preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale.”. 
La sfârșitul fiecărui proces verval, am scris ca filmarea ședinței face parte integrantă din procesul 
verban, prin urmare ce nu este consemnat în PV este în filmare. 
 Se trece la votarea procesului verbal din data de 10.02.2022 care se voteaza cu 13 voturi 
pentru ( 8 fizic și 5 on-line). 
 Se supune la vot procesul verbal din data de 28.02.2022, care se voteaza cu  14 voturi 
pentru (9 fizic și 5 on-line). 
 Se supune la vot procesul verbal din 23.03.2022, care se voteaza cu 14 voturi pentru (9 
voturi fizic și 5 voturi on-line). 
 Se supune la Procesul verbal al sedinței din data de 28.03.2022, care se voteaza cu 14 
voturi pentru (9 voturi fizic și 4 on-line). 
 Dl primar – prezinta ordinea de zi a ședintei. 
 
1. Proiect de Hotărâre privind privind modificarea si completarea Nomenclatorului stradal  
al Comunei MĂGURA, judetul BACĂU 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cesiunii Contractului de concesionare nr. 135/ 
30.12.1998  

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache 
3. Proiect de Hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității 
Administrativ-Teritoriale Comuna Măgura, județul Bacău  pentru ședința Adunării Generale a 
Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 16.05.2022 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
 

4. Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada mai - iulie 
2022 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achizitionarii imobilului teren 
si constructii situate in sat Magura, strada Emil Braescu nr. 415, comuna Magura, judetul Bacau, in 
scris in Cartea Funciara cu nr. 65510  

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
6. Proiect de Hotărâre privind stabilire taxă specială de utilizare tocător crengi și tractor cu 
remorcă, proprietatea privată a UAT Comuna MAGURA, JUDETUL BACAU 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
 

7. Proiect de Hotărâre privind aprobare  “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. 
8. Proiect de Hotărâre privind 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. 
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării COMUNEI MĂGURA în cadrul Planului 

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

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
  
ORDINEA DE ZI: 
 1.Se trece la punctul nr.1 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind privind 
modificarea si completarea Nomenclatorului stradal  
al Comunei MĂGURA, judetul BACĂU. 
 Dl primar - prezintă materialele de la acest punct. 
 Dl cons. Niță Valeriu - întreabă dacă s-a încheiat cu numerotarea imobilelor. 

Dl primar- sunt date numerele conform WEB GIS. 
 Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi 
”pentru” ( 9 fizic + 5 voturi on.line)devenind astfel  HCL nr.27/2022. 
 
 2.Se trece la punctul doi al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 
cesiunii Contractului de concesionare nr. 135/ 30.12.1998. 
 Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 13 voturi 
”pentru”(8 voturi fizic+ 5 voturi online), o abținere dl consilier Hamad Al Essa Talal devenind astfel 
HCL 28/2022. 
 
 3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind stabilirea 
mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgura, județul 
Bacău  pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău 
S.A. din 16.05.2022. 
 Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aproba cu 14 voturi 
”pentru”(9 voturi fizic+ 5 voturi online),  devenind astfel HCL 29/2022. 
 
 4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind alegerea 
președintelui de sedință pentru perioada mai - iulie 2022. 
 Dl cons. Brînză Mihai- din discuțiile ce  au fost pe grup, propun ca președinte de ședință pe 
d-na Chelaru Mihaela Alina. 
 Se supune la vot propunerea d-lui Brînză Mihai. 
 Nemaifiind discutii se supune la vot propunerea făcută de dl cons. Brînză Mihai care se 
aprobă cu 14 voturi ”pentru” ( 9 fizic + 5 voturi on.line) devenind astfel  HCL nr.30/ 2022. 
  
 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 
necesității și oportunității achiziționării imobilului teren și construcții situat în sat Măgura, strada 
Emil Brăescu nr. 415, comuna Măgura, judetul Bacău, în scris în Cartea Funciara cu nr. 65510. 
 Dl primar- prezintă materialele de la acest punct. După demolarea terenului vom avea 
acces direct la acest teren, în față vom putea face dispensarul iar în spate vor gara toate utilajele 
noastre. 
 Dl cons. Brînză Mihai – cât teren este acolo? 
 D-na secretar general – 1768 mp. 
 Dl viceprimar- ar fi bine să începem discuțiile și cu familia Sărăcuțu, să luam cât mai mult 
teren, am avea un acces cât mai mare. 
 Dl primar- ar fi mult mai generos, o sa-i invităm și pe ei la primărie  să discutăm. 
 Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi 
”pentru” ( 9 fizic + 5 voturi on.line) devenind astfel  HCL nr.31/ 2022. 
 
 6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind stabilire taxă 
specială de utilizare tocător crengi și tractor cu remorcă, proprietatea privată a UAT Comuna 
MAGURA, județul BACAU. 
 Dl primar- prezintă materialele de la acest punct, este un cost destul de mare. 
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 D-na secretar general – explică cum s-au calculat de s-a ajuns la astfel de costuri. 
 Dl consileir Brînză Mihai – întai se pune deplasarea pâna la destinație si apoi costul - tocat. 
 Dl primar- am vorbit și cu un inspector de la Curtea de Conturi, eu zic să mai scădem la 150 
lei. 
 Dl viceprimar - conform cărții tehnice el toaca 10 mc/ h. Cred că trebuie facută o carticică 
trebuie taxat de la data la care a început să funcționeze. 
 Dl consilier Brînză Mihai - ar trebui creat un loc pentru depozitare. 
  Dl cons Trăistaru Vlad Stefan- să facem ca o taxa pentru toți cetățenii . 
 Dl viceprimar este bună ideea d-nei consilier  Baiceanu Sorina - să facem o proba de o oră. 
 Dl primar- oricum mergem. 
 Dl cons. Trăistaru – la _____________ pe 100 lei/oră; 

- La Neamt 150 lei/oră; 
 Dl. Cons. Niță Valeriu – propun 100 lei/oră la tractor și 150 lei/oră la tocator. 
 Dl viceprimar- vă rog să angajați la serviciul de gospodărire. 
 Dl primar- d-na secretar a făcut un calcul fundamentat. 
 Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre cu propunerea facută de dl Niță 
care se aprobă cu 9 voturi ”pentru” devenind astfel  HCL nr.32/2022. 
 
 7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind aprobare  “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 
 Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aproba cu 14 voturi 
”pentru”(9 voturi fizic+ 5 voturi online),  devenind astfel HCL 33/2022. 
 
 8.Se trece la punctul 8 al ordinii de zi Proiect de Hotărâre privind 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” 
 Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aproba cu 14 voturi 
”pentru”(9 voturi fizic+ 5 voturi online),  devenind astfel HCL 34/2022. 
 
 9.Se trece la punctul 9 al ordinii de zi Proiect de Hotărâre privind aprobarea participării 
COMUNEI MĂGURA 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) şi depunerii proiectului  "Modernizarea şi extinderea transportului public la 
nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău". 
 Dl primar- prezintă materialele de la acest punct. Gândirea e, să avem în final  un transport 
ecologic în zona Metropolitană. Trebuie să facem o asociere așa cum cere PNRR. O să aderăm și 
noi la aceasta asociere. Sper să fie bine. 
 D-na secretar – se va face un studiu de oportunitate care va stabili cota, Consiliul Local 
Bacau va stabili câte autobuze. 
 Consiliul Județean va scoate la licitație traseele. Este foarte important să avem și noi pentru 
acești cetațeni. 
 Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre cu  care se aprobă cu 14 voturi 
”pentru” ( 9 fizic și 5 voturi on-line)devenind astfel  HCL nr.35/2022. 
 
 DISCUTII ȘI INTERPELARI: 
 Dl cons. Trăistaru Vlad- putem să înființăm o comisie, conform Serviciului de Gospodărire 
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comunală pentru a avertiza cetățenii să-și curețe șanțurile, ca atunci când plouă să nu mai iasă 
apa pe șosea. 
 Dl primar- este foarte bine venită ideea. 
 Dl consilier Trăistaru Vlad- să facem anunțuri și să le aducem la primarie. 
 Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal – în acest sens în data de 30.04.2022 avem ziua 
curățeniei, să fim cât mai mulți. 
 Dl primar- cetățenii trebuiesc respectați. 
 Dl cons. Trăistaru Vlad -  un avertisment scris și un termen. Dacă ajungem să dăm amenzi, 
oamenii de la gospodarire sa fie folosiți la gospodarirea localității. 
 Dl primar – unii scriu pe faceboK dar nu strâng nici acolo unde se joacă și aruncă copii lor. 
 Dl viceprimar- am pus containerele pentru sticlă, și se aruncă în ele gunoi menajer. 
 Dl consilier Marcu Adrian – ați spus că o se ne legăm la apă de la CRAB, presiunea e din 
ce în ce mai slabă. 
 Dl primar – suntem în proiectare cu stația de pompe de la Bașca  să dăm apă de la Bacău, 
restul comunei să fie de la surselor. 
 Dl viceprimar- asta pentru că nu avem rezervă, cantitatea de apă nu ajunge. Suntem intr-o 
faza avansată să forăm un nou puț la Parcul cu Pini. 
 Dl primar- nu știu cînd vine instalația de la CRAB, nici acum nu s-a prezentat nimeni la 
licitație.Trebuie să fim precauți. Avem probleme cu grănițuirea  cu localitatea Luizi Călugara. 
 Dl cons. Niță Valeriu- problema cu apa trebuie urgentata că vine sezonul cald. 
 Dl cons. Marcu Adrian- cu gunoiul de pe Răzășie nu s-a rezolvat nimic. 
 Dl cons. Brinză Mihai  - apropo de curățenia din dada de 30.04.2022 să ne organizam și cu 
cei care sunt În zonele unde sunt aruncate foarte multe gunoaie, să le strîngem în saci și să le și 
ridicăm. Vorbim de Răzășie, dar la capatul satului la d-na Ciorcilă. 
 Dl viceprimar- păi suntem 15 colegi plus primarul, stăm în locuri diferite și vom mobiliza 
populația. 
 Dl primar- da, la astfel de activități e bine să fim cu toții. 
 Dl consilier Dăscălescu Costel-Sorin - ar fi bine să se dea și amenzi, sunt totuși și oameni 
care fac curat, iar a doua zi totul e la fel. 
 Dl viceprimar- avem o listă de voluntari? 
 Dl primar- da avem, luna viitoare ar trebui să revizium lista de voluntari , sunt care nu prea 
vin. 
 Dl consilier Bînză Mihai - a fost sunat vreun voluntar? 
 Dl cons. Nita Valerică - să le facem o convocare scrisă. 
 D-na secretar – în caz de incendiu - nu mai ai timp de convocări scrise. 
 Dl primar- vom monta doua sirene care au aviz ISU. 
 Dl consilier Dăscălescu Costel Sorin – d-le primar- v-a sunat d-na Arsenie în legatura cu 
podul de Pe Vale, cum a ramas? 
 Dl primar- da am vorbit cu ea și a zis ca vine după Paște. 
 Dl cons. Niță Vasile Valeriu- aveți în plan balastări? 
 Dl primar – da, urmează să începem pe Cujbic. 
 Dl consilier Ceaunas Constantin - când se apucă de asfaltare? 
 Dl primar- pe Anghel Saligny se fac evaluările, sperăm cât mai curând. 
 D-na consilier Vasiloiu Doinița – referitor la terenul de la Osebiți s-a mai facut ceva? 
 Dl primar- înca mai sunt litigii cu vecinii. 
 
 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 


