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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 31.03.2022 
 
 
 Încheiat azi, 31.03.2022, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare, convocată de îndată, 
a Consiliului Local al Comunei  Măgura, la care sunt prezenţi 11 consilieri fizic, d-nii consilieri 
Băiceanu Sorina, Chiper Mihaită, Ceunas Constantin, Chelaru Mihaela,  Dăscălescu Costel Sorin 
Brinza Mihai, Niță Vasile Valeriu, Hamad Al Essa Talal,  Marcu Adrian, Chitic Constantin, Puiu 
Marian ON LINE Berusca Lucian, Ciorcila Răzvan și Trăistaru Vlad Stefan, lipsa este d-na 
consilier Vasiloiu Dionita prezență asigurată și prin utilizarea unor mijloace electronice, 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, desfăşurându-se conform prevederilor H.C.L. Măgura nr. 18/ 30.03.2021 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. 
 Ședința a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Măgura, județul Bacău nr. 
40 din 31.03.2022. 
 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. 
  
 Se da citire ordini de zi a sedintei ordinare din data de 31.03.2022: 

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Consolidare seismica si renovarea 
energetica moderata a Scolii gimnaziale Emil Braescu, comuna Magura” – judetul Bacau în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.1: 
renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
2. Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 13/ 23.03.2022 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. 
 Se supune la vot ordinea de zi initiala care se aproba cu 13 voturi (trei voturi on line) pentru. 
  
 
ORDINEA DE ZI: 
  

1. Se trece la punctul nr. 1 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 
depunerii proiectului „Consolidare seismica si renovarea energetica moderata a Scolii gimnaziale Emil 
Braescu, comuna Magura” – judetul Bacau în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al 
României, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.1: renovarea integrată (consolidare 
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seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice 
  Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi ”pentru” 
(3 voturi on-line) devenind astfel  HCL nr. 25/2022. 
 A ajuns la sedința si d-na consilier Vasiloiu Doinita. 
 

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre pentru modificarea și 
completarea HCL nr. 13/ 23.03.2022 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 15 voturi ”pentru” (3 
voturi on-line) devenind astfel  HCL nr. 26/2022. 
   
 DISCUTII SI INTERPELARI 
 
 Dl cons Ceunas Constantin - extinderea la gaze? 
 Dl primar- sunt ceva bani pe PNNR dar nu ne incadram, vom face întâi retelela  analizate 
de cei de la Delgaz grid și apoi extindem. 
Dl viceprimar- propun să facem un proiect pentru extindere retele gaze pe intravilanul prins acum 
in noul PUG. 
 Dl primar- pentru extinderi ar trebui să avem mai întâi solicitari. 
 Dl consilier Marcu Adrian- cu numerele de casa ce se intâmplă acolo unde sun două familii? 
 Dl primar- se vor da cu ”A”. 
 Dl consilier Dăscălescu Sorin isi fac cetățenii numere in aceasta situație? 
 Dl primar- nu, noi. 
 D-na consilier Băiceanu Sorina- când ați fost ultima dată în Sohodol cu mașina? E jalea de 
pe lume in Sohodol. 
 Dl viceprimar – am fost săptămâna trecută în Sohodol, am discutat cu dl Costică să meargă 
pe acolo săptămâna viitoare. 
 Dl primar- e tarziu săptămâna viitoare îl trimitem maine. 
 Dl consilier Dăscălescu Sorin – să se facă sens unic că doar la urcare se formează gropile. 
 Dl primar –nu e de neglijat propunerea dumneavoastră, ar trebui facute niste astfel de 
sensuri. 
 Dl viceprimar-trebuie și niște sensuri unice. 
 Dl cons Marcu Adrian ce facem cu curațenia in comuna, e jale. 
 Dl viceprimar- organizam pe 15 aprilie. 
 Dl primar-ne trebuiesc niște afișe in vederea informarii populatiei. 
 D-na cons. Băicenu Sorina – Programul de gospodarire e aprobat, să se dea amenzi. 
 Dl viceprimar- nu am dispozitie să dau amenzi. 
 Dl primar - da, o sa dau dispoziție in acest sens. Este jale cu arderea vegetației, ieri am avut 
două incendii în Metalbac. 
 Dl cons. Niță Valeriu-cred că tarcurile pentru peturi ar trebui strinse, nu se pun numai peturi 
și este foarte urât. 
 Dl primar- o să le ridicăm. 
  Nemaifiind alte proiecte de hotărâri, Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 
acesteia. 
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  Contrasemnează, 
               Hamad Al Essa Talal                                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                     
                                                                                                          Jr. Silav  Elena Irina 


