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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
UAT COMUNA  MAGURA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 
 
 

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

din data 28.02.2022 
 
 
 Încheiat azi, 28.02.2022, cu ocazia desfăşurării şedinţei şedinţei extraordinara convocata 
de indata a Consiliului Local al Comunei  Măgura, la care sunt prezenţi 12 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, lipsa fiind  cons. Dăscălescu Costel Sorin, Ciorcila Răzva si 
Puiu Marian, prezență asigurată conform prevederilor: H.C.L. Măgura nr.18/ 30.03.2021, H.G. nr. 
171 din 3 februarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 
de 7 februarie 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. 
25 din 25.02.2022. 

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. 

Se supune la vot ordinea de zi a sedintei care se aproba cu 12 voturi pentru. 
Se da citire ordinii de zi: 

1. Proiect de Hotărâre privind desemnarea de reprezentanți ai Consiliului Local Măgura ca 
membri în Comisia de evaluare a probei interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de 
director/ director adjunct, sesiunea ianuarie – aprilie 2022 pentru  Școala Gimnaziala ”Emil 
Brăescu” Măgura, județul Bacău 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
2. Proiect de Hotărâre pentru privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității 

Administrativ-Teritoriale Comuna Măgura  pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. 
Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28.02.2022 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
 

ORDINEA DE ZI: 
  1.Se trece la punctul nr. 1 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind desemnarea 
de reprezentanți ai Consiliului Local Măgura ca membri în Comisia de evaluare a probei interviu 
din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director/ director adjunct, sesiunea ianuarie – 
aprilie 2022 pentru  Școala Gimnaziala ”Emil Brăescu” Măgura, județul Bacău. 
 Dl primar dă citire materialelor de la acest punct. 
 Dl cons. Berușcă Lucian- când va fi? 
 Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal- când a fost proba scrisa? 
 D-na cons Vasiloiu Doinița – a fost pe 18 februarie, iar după 8 martie va fi interviul. 
 Dl cons Chitic Constantin – propune pe dl Ciorcila Răzvan ca titular și pe dl Traistaru Vlad 
ca supleant. 
 Dl. Cons.Chiper Mihai - propune pe dl Berusca Lucian ca titular. 
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 Dl cons. Niță Vasile Valeriu – proprun pe dl Hamad Al Essa Talal ca supleant. 
 Dl cons Berusca Lucian -  renunta, nu dorește. 
 Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal – renunță nu dorește. 
 Nemaifiind alte propuneri se supune la vot propunerea facută de dl.Chitic pentru titular 
Ciorcila Răzvan Ionuț, care, aproba cu 11 voturi ”pentru”. 
 Dl consilier Berușcă Lucian - părăsește sala de ședințe. 
 Se supune la vot si propunerea facute de dl cons Chitic Constantin pentru supleant 
Trăistaru Vlad Stefan, care se voteaza cu 10 voturi ”pentru” dl Trăistaru Vlad Stefan nu a votat. 
 Nemaifiind alte discuții se supune la proiectului de hotarăre cu propunerile facute de dl. 
Cons. Chitic Constantin, aprobat cu 10 voturi ”pentru” devenind astfel HCL nr. 10/2022. 
  
     2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre pentru privind stabilirea 
mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgura  pentru 
ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 
28.02.2022. 
    Dl. Primar prezintă materialele de la acest punct. 
    Dl cons Brînză Mihai – propune pe dl. Primar. 
    Dl cons Hamad Al Essa Talal – având in vedere că suntem pe lista de investiții cred că toata 
lumea este de acord. 
    A venit în sala și dl cons Bărușcă Lucian. 
   Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 12 voturi ”pentru” 
devenind astfel  HCL nr. 11/ 2022. 
 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                                                                                                        
                                                                                                Silav Elena Irina 


