
 
1

ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
UAT COMUNA  MAGURA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei extraordinara convocata de indata a Consiliului Local al Comunei  Măgura 

din data 07.02.2022 
 
 
 
 
 Încheiat azi, 07.02.2022, cu ocazia desfăşurării şedinţei şedinţei extraordinara convocata 
de indata 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, Dăscălescu Costel Sorin, Hamad Al Essa 
Talal, Ciorcila Răzvan Ionut, Marcu Adrian, d-na Vasiloiu Doinita,  lipsa d-nii consilieri Chitic 
Constantin si Puiu Marian, 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 Silav  Elena Irina - secretarul general al comunei Măgura.  
 Ședința a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Măgura, județul Bacău nr. 
17 din 04.02.2022. 

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.viceprimar Hamad Al Essa Talal. 
Se supune la vot proiectul de ordinea de zi a sedintei care se aproba cu 13 voturi ”pentru”. 
Se da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 71/ 28.10.2021 privind 
aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție  
“Modernizare drumuri de interes local Zona Metalbac – Cujbic, satul Măgura, comuna Măgura, 
judetul Bacau”, prin Programul national de investitii ,,Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 
95/2021 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
ORDINEA DE ZI: 

 Se trece unicul punct al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre pentru modificarea 
Anexei nr. 1 la HCL nr. 71/ 28.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiție “Modernizare drumuri de interes local Zona Metalbac – 
Cujbic, satul Măgura, comuna Măgura, judetul Bacau”, prin Programul national de investitii 
,,Anghel Saligny” aprobat prin O.U.G. nr. 95/2021. 
 Dl consilier Berușcă Lucian - este singurul proiect pe ”Anghel Saligni” ? Este cu DALI? 
 Dl primar – este singurul proiect al nostrum. 
 Dl cons. Berușcă Lucian – s-a facut DALI? Este intrat în comisia tehnică? 
 Dl primar - toate primăriile au primit clarificări în special pentru tipul proiectului și categorie 
de lucrări. Am de dat o declarație ca pe acest drum sunt utilitați. 
 D-na consilier Băicenu Sorina – care sunt pasii de următori? 
 Dl primar – am primit clarificări și trebuie sa răspund în termen de 15 zile, cred că  apoi se 
intra în CTE  
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 D-na Baiceanu Sorina- daca obtinem finantare, ce mai urmeaza? 
 Dl.primar - proiectare și execuție. 

Nemafiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 13 voturi 
”pentru”, devenind astfel HCL nr. 5/2022. 

 
 DISCUTII SI INTERPELARI: 

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 


