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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
UAT COMUNA  MAGURA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinta ordinara de indata a Consiliului Local al Comunei  Măgura 

din data de 26.05.2022 
 

Încheiat azi, 26.05.2022, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei  
Măgura, la care sunt prezenţi  14 consilieri, 12 consilieri fizic, d-nii consilieri Marcu Adrian,  Trăistaru Vlad 
Ștefan,  Brinza Mihai, Chelaru Alina Mihaela, Baiceanu Sorina, Dăscălescu Costel Sorin, Hamad Al Essa 
Talal,  Berusca Lucian, Nita Vasile Valeriu, Puiu Marian, Chiper Mihaiță si Ceunas Constantin, un vot depus 
personal d-na consilier Vasiloiu Doinița, un vot on-line Chitic Constantin lipsa este dl.cons.Ciorcila Razvan 
Ionut prezență asigurată conform prevederilor: 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. 60 din 
20.05.2022. 
 
 Presedinte de sedinta este d-na consilier Chelaru Alina Mihaela 
 

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. 

 
D-na presedinte de ședinta dă citire proiectului ordinii de zi: 
1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contributiei la finantarea costurilor anuale de intretinere 

a persoanelor cu handicap  pentru anul 2022 
– initiator, Primar – Costrăş Iordache. 

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contribuției Comunei Măgura la veniturile  Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Bacău pentru anul 2022 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache 
3. Proiect de Hotărâre privind avizare “PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA DE 

SERVICIU D+P+2E SI IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI”, sat 
Dealu Mare, comuna Magura, judetul Bacau, beneficiar: SC FILMIR PROD SRL 

– initiator, Primar – Costrăş Iordache. 
4. Proiect de Hotărâre privind demolarea construcţiilor – C1 – Atelier Scoala si C3 - WC – (CF 

60264)  din curtea - Scoala Gimnaziala “ EMIL BRĂESCU” situata in sat. Măgura, comuna Măgura, judeţul 
Bacău 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
5. Proiect de Hotărâre privind demolarea Scolii Generale Sohodol din sat Sohodol, comuna 

Măgura, judeţul Bacău 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache 

 Se supune la vot ordinea de zi prezentata, care s aproba cu 14 voturi ”pentru” (12 voturi fizic + 1 vot  
on-line + vot depus personal). 
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 ORDINEA DE ZI: 
 1.Se trece la punctul nr. 1 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea contributiei 
la finantarea costurilor anuale  de intretinere a persoanelor cu handicap  pentru anul 2022 
 Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi ”pentru” ( 12 voturi 
fizic +  vot on.line + un vot depus personal) devenind astfel  HCL nr. 39/ 2022. 
 
 2.Se trece la punctul doi al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea contributiei 
la finantarea costurilor anuale  de intretinere a persoanelor cu handicap  pentru anul 2022 
 Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi ”pentru” ( 12 voturi 
fizic + 1 voturi on.line + un vot depus personal) devenind astfel  HCL nr.40/2022. 
 Consilierii locali ar dori sa discute cu beneficiarul PUZ – S.C. Firmir. Secretarul general a contactat 
reprezentantul societății care a confirmat ca ajunge in 10 minute, prin urmare punctul 3 de pe ordinea de zi 
va fi lăsat la sfârșitul ședinței.  
 3.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind demolarea construcţiilor – 
C1 – Atelier Scoala si C3 - WC – (CF 60264)  din curtea - Scoala Gimnaziala “ EMIL BRĂESCU” situata in 
sat. Măgura, comuna Măgura, judeţul Bacău 
  Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi ”pentru” ( 12 voturi 
fizic + 1 voturi on.line + un vot depus personal) devenind astfel  HCL nr.42/2022. 
 
 4.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind demolarea Scolii 
Generale Sohodol din sat Sohodol, comuna Măgura, judeţul Bacău 
  Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi ”pentru” ( 12 voturi 
fizic + 1 voturi on.line+un vot depus personal) devenind astfel  HCL nr.43/2022. 
 
  5.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind avizare  “PUZ PENTRU 
CONSTRUIRE LOCUINTA DE SERVICIU D+P+2E SI IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/ 
RACORDARE LA UTILITATI”, sat Dealu Mare, comuna Magura, judetul Bacau, beneficiar: SC FILMIR 
PROD SRL 
  Este prezent în sală dl. Claudiu Fifirig din partea SC FILMIR PROD SRL - beneficiar PUZ. 
  D-na consilier Băiceanu Sorina – având în vedere că în zonă sunt deja clădiri P și P+M, nu 
considerați că aceste construcții vor lua lumina celor din jur și vor face notă discordantă? 
  Dl Fifirig Claudiu- avem în intenție să construim doar eu și fratele meu, case pentru familiile noastre. 
  D-na consilier Băicenu Sorina – la ce distanță va fi? 
  Dl cons. Berușcă Lucian – La ce înălțime se va ridica? 
  Dl Fifirig Claudiu- nu va fi depașita cota de înălțime din zonă. 
  Dl cons. Berușcă Lucian – îl veți parcela și ne vom trezi cu un bloc în zonă. 
  D-na cons. Băicenu Sorina – ce se întâmplă cu înalțimea prevăzuta în PUG? 
  Dl cons. Niță Vasile Valeriu - ce prevede PUG-ul în zona noastră? 
  Dl cons. Berușcă Lucian - daca noi dăm aviz se poate construi  ce înalțime a obținut prin aviz. 
  Dl Fifirig Claudiu - cladirile vor fi de uz propriu, fac pentru copii mei, vor fi sub forma de piramida, 
fara acoperis, cu plafon. 
  Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal - toată lumea este bucuroasă să avem cât mai mulți măgureni, ați 
spus că aveți P+1+M. 
  D-na cons. Băiceanu Sorina – nu, are P + 2et. 
  Dl viceprimar – dacă votăm așa ne vom trezi cu un bloc. 
  D-na secretar – nu suntem la faza aprobare PUZ, noi acum avizăm intocmire PUZ. Daca schimbă 
inălțimea si structura construcțiilor se poate vedea cand vine la aprobare.  
  Dl cons. Niță Vasile Valeriu – m-a lămurit, domnul va construi P+2 locuinta individuală. 
  Dl cons. Dăscălescu Sorin Costel – ca să ne dăm seama cum va fi, să ne uităm la blocul de la 
dispensarul uman care are tot P + 2 et. 
  Dl Brînză Mihai – se vor respecta CUT și POT? 
  Dl Fifirig Claudiu – da. 
  Dl viceprimar - să se găsească o soluție pentru asigurarea apei de beneficiar. 
  Dl cons. Berușcă Lucian – se construiecte, apoi se fac reclamatii ca nu ajunge apa. 
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  Dl Fifirig Claudiu - am înțeles ce se doreste. 
  Dl cons. Brînzâ Mihai - vom fi atenti la aprobare.  
  Dl Fifirig Claudiu – veti vedea ca voi respecta ce am spus aici. 
  Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi ”pentru” ( 12 
voturi fizic + 1 voturi on.line + un vot depus personal)devenind astfel  HCL nr.41/2022. 
 
  DISCUTII ȘI INTERPELARI 
  Dl viceprimar- va fac o informare legata de apă, avem 2 foraje care nu ajung pentru locuitorii 
comunei, nu avem inmagazinarea , să se faca ceva în legatură cu udatul. 
  Dl cons. Berușcă Lucian – nu putem face o informare pe site-ul primariei. 
  Dl  viceprimar- nu putem înmagazina. 
  Dl consilier Berușcă lucian – nu putem face un program pe ore? 
  Dl viceprimar – nu putem pentru că nu avem înmagazinare, s-a facut  referat, s-a demarat 
procedurile, dar durează. 
  Dl cons.Berușcă Lucian- vă rog să faceți informări atunci cînd se oprește apa. 
  Dl viceprimar- noi nu avem serviciu de apă-canal, avem o firma de mentenanță. 
  Dl cons. Niță Vasile Valeriu- a cui e apa, a noastra sau a lui Emilian? 
  Dl viceprimar – nu știu dacă nu este contract de mentenanță. 
  Dl cons. Brînză Mihai – avem multă apa,  ne trebuie o înmagazinare eficientă. E vorba de organizare, 
nu e vorba de vane. 
  Dl cons. Niță Vasile Valeriu – de ce nu se face înmagazinarea. 
  Dl cons. Trăistaru Vlad – este în proiectare stația de pompe. 
  Dl cons. Marcu Adrina- este vorba de cea de la Bașca? 
  D-na cons. Băicenu Sorina - facturați apa? 
  Dl cons. Puiu Marian- sunt de acord cu dl. cons. Berușcă Lucian, în aceasta perioada o să fie 
problemă cu apa, de interzis udatul este foarte greu, ar trebui noi ca cetățeni să fim mai conștienți. 
  Dl cons. Brînză Mihai – explica cum sunt conductele la rezervoarele de apa. 
  Dl viceprimar- sistemul nu este suficient pentru populația de acum. 
  Au plecat d-nii consilieri Berușcă Lucian și Dăscălescu Costel Sorin. 
 
  Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de  28 aprilie 2022. 
  Se aporba cu  10 voturi ”pentru”. 
 
  Se supune la vot procesul verbal din data de 12. Mai 2022. 
  Se aproba cu 10 voturi ”pentru”. 
  
 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, 
       Chelaru Alina Mihaela                                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                                                                                        
                                                                                                    Jr. Silav  Elena Irina 


