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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 27.07.2022 
 

Încheiat azi, 27.07.2022, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei  
Măgura, la care sunt prezenţi  15 consilieri: 9 consilieri fizic, d-nii  Trăistaru Vlad Ștefan,  Brinza Mihai, 
Chelaru Alina Mihaela, Baiceanu Sorina,  Hamad Al Essa Talal,  Berusca Lucian, Nita Vasile Valeriu,  
Chiper Mihaiță si Ceunas Constantin,   6 voturi on-line Chitic Constantin, Ciorcila Razvan Ionut, Vasiloiu 
Doinita, Dăscălescu sorin Costel, Puiu Marian Traian si Marcu Adrian, 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 Măgur. 
 Ședința a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Măgura, județul Bacău nr. 80 din 
21.07.2022. 
 Presedinte de sedință 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 constituirea de comisie speciale analiză și verificare  a abaterilor 

de la prevederile Programului de Gospodarire Comunala al Comunei Măgura, Judetul Bacău, aprobat prin 
hotărăre a consiliului local  

– initiatori cons. locali: dna Băiceanu Sorina, dl. Traistaru Vlad, dl. Berușcă Lucian, dl. Niță 
Vasile Valeriu, dl. Ciorcilă Ionuț Vasile; 

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea achizitionarii unui teren situat in sat Dealu Mare, comuna 
Magura, judetul Bacau, in scris in Cartea Funciara nr. 64543 in vederea amplasării unui rezervor de apă 
potabilă suprateran pentru Sistemul public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Măgura, județul 
Bacău  

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache 
3. Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada august - octombrie 2022 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
4. Proiect de Hotărâre 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 05.08.2022 ora 15.00 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate în vederea stabilirii 

modalității de gestiune a transportului public local de calatori prin curse regulate in Municipiul Bacau si 
Zona Metropolitana 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale pentru anul 2021 la patrimoniul 

Asociatiei GAL ,,Plaiurile Bistritei”  
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache 

 
 Se supune la vot proiectul de ordine de zi, care se aproba cu 15 voturi ”pentru” (9 voturi fizic + 6 vot  
on-line). 
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 Se supune la vot procesul verbal  al ședintei din data de 30.06.2022 care se aproba cu 14 voturi 
pentru si o abtinere – cons. Chitic Constantin. 
 Se supune la vot procesul verbal al sedintei din data de 12.07.2022 care se aproba cu 12 voturi 
pentru, și 3 abtineri d-nii cons. Chitic Constantin, Hamad al Essa Talal si Trăistaru Vlad Stefan. 
 
 
 

 ORDINEA DE ZI: 
 
 1.Se trece la punctul nr. 1 din ordine de zi si anume Proiect de Hotărâre privind constituirea de 
comisie speciale analiză și verificare a abaterilor de la prevederile Programului de Gospodarire Comunala al 
Comunei Măgura, Judetul Bacău, aprobat prin hotărăre a consiliului local  
 Dl consilier Traistaru Vlad Ștefan- am inițiat acest proiect din dorinta de a aplica cat mai eficient 
programul de gospodarire comunală. Propun să fie toți consilierii. 
 Dl cons. Berusca Lucian- daca sunt trei comisii. 
 Dl cons. Brînză Mihai – aș propune ca aceasta comisie să fie formată din cei care au inițiat proiectul 
de hotarâre. 
 Dl Hamad Al Essa Tala- să le lăsăm dreptul și celor care nu sunt prezenți. 
  Dl. Cons. Nita Vasile Valeriu - daca tot suntem o comisie să mergem cu toții. Înainte de a constata, ar 
fi trebuit să le asigurăm infrastructura. 
 Dl. cons. Brînză Mihai – nu cred ca trebuie inițiată o comisie, pentru că sunt atribuțiile 
viceprimarului. 
 Dl. Cons. Trăistaru Vlad Ștefan - nu știu daca ați fost la ședința în care am spus că vom inființa o 
astfel de comisie. 
 Se propune ca din comisie să facă parte inițiatorii proiectului de hotarâre. 
 Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi ”pentru” ( 9 
voturi fizic +  5 voturi on line) devenind astfel  HCL nr. 56/ 2022. 
 La sedință participă și dl Smău Vasile, căruia i se dă cuvântul. 
 Dl Smău Vasile – după cum se știe am venit cu o cerere la primărie, care a fost înregistrată sub nr. 
7274 din data de 20.07.2022, Dă citire cererii depuse. 
 Dl cons. Brînză Mihai – de aici reiese, eu vreau asta! Ar trebui sa intelegem noi! 
 Dl Smău Vasile- eu vreau trecerea pe persoană fizică și eventual răscumpărarea. 
 Dl consilier Brînză Mihai- vreți  să treceți mai mult teren decat aveti in contract. 
 Dl Smău - dacă nu s-a facut nimic. 
 Dl Brînză Mihai  - ar trebui sa faceti curat acolo. 
 Dl Hamad Al Essa – dumneavoastră ați gresit, ați luat în concesionare pe societate, între timp ați 
radiat societatea și nu ați cerut concesiunea pe persoana fizică. Eu acum nu vă votez, așa ceva nu este legal. 
 Dl cons. Brînză Mihai – ați făcut până acum vreo cerere să fie trecut pe persoană fizică? 
 Dl Hamad Al Essa Talal- cine v-a spus că dacă plătiți la zi  se va rezolva problema . Nu ați facut ceea 
ce trebuia. 
 D-na secretar general al comunei – nu stiu nimic de aceasta adresa. 
 Dl Hamad Al Essa Talal- din cauza acestei concesiuni nu putem asigura zona de protecție a puțului. 
 Dl cons. Brînză Mihai – acolo se putea asigura zona. 
 Dl cons. Berușcă Lucian- noi consiliul local avem disponibilitatea de a vă asculta și toată deschiderea 
să găsim soluții. Nu ne puteți amenința că ne dați în judecată. 
 Dl Smău Vasile – am încercat să caut o cale mai scurtă, nu cea mai lungă. 
 Dl consilier Berușcă Lucian- este prima dată când auzim problema dumneavoastră. 
 2.Se trece la punctul doi al ordinii de zi Proiect de Hotărâre privind aprobarea achizitionarii unui 
teren situat in sat Dealu Mare, comuna Magura, judetul Bacau, in scris in Cartea Funciara nr. 64543 in 
vederea amplasării unui rezervor de apă potabilă suprateran pentru Sistemul public de alimentare cu apă și 
canalizare al Comunei Măgura, județul Bacău . 
 Dl viceprimar-Hamad Al Essa Talal- e foarte bine venit acest proiect, ne rezolvă problema dar 
mai durează, trebuie să facem negocieri, sa cutam bazine. 
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 D-na secretar general al comunei – bazine am gasit, am luat legatura cu anumite firme si dureaza 
3 saptamani de la comanda până la montat. 
 Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi ”pentru” ( 9 
voturi fizic +  6 voturi on line) devenind astfel  HCL nr. 55/ 2022. 
 
 3.  Se trece la punctul trei al ordinii de zi și anume, Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui 
de sedință pentru perioada august - octombrie 2022. 
 A  fost propus ca președinte de ședință dl consilier Marcu Adrian. 
 Nemaifiind discuții se supune la vot propunerea de mai sus, care se aprobă cu 15 voturi ”pentru” ( 9 
voturi fizic +  6 voturi on line) devenind astfel  HCL nr. 57/ 2022. 
 
 4.Se trece la punctul patru al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre 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 05.08.2022 ora 15.00. 
 
 Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi ”pentru” ( 9 voturi 
fizic +  6 voturi on line) devenind astfel  HCL nr. 58/ 2022. 
 
 
 5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea Studiului de 
Oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de calatori prin curse 
regulate in Municipiul Bacau si Zona Metropolitana 
 Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi ”pentru” ( 9 voturi 
fizic +  6 voturi on line) devenind astfel  HCL nr. 59/ 2022. 
 

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei 
anuale pentru anul 2021 la patrimoniul Asociatiei GAL ,,Plaiurile Bistritei” . 

Dl cons. Beruscă Iulian- am studiat si am văzut că mai putem depune un proiect. 
D-na secretar- prezinta situația plăților catre GAL, solicitată de catre d-na consilier Băiceanu Sorina. 
Dl viceprimar- Hamad Al Essa Talal- cotizația este foarte mare, am luat acest buldo, nu îl putem 

folosi altfel. 
Dl cons. Trăistaru Vlad Stefan- cînd a venit d-na Stoica am cerut să fie mai multă transparență, aflam 

din presa. 
Dl  cons. Berușcă Lucian – anul trecut eram împotrivă dar acum e altfel problema. 

 Nemaifiind discuții se supune la vot propunerea de mai sus, care se aprobă cu 11 voturi ”pentru” ( 5 
voturi fizic +  6 voturi on line) și patru abțineri D-na cons Băiceanu Sorina, dl .cons. Trăistaru Vlad Ștefan, 
dl Hamad Al Essa Talal si dl Niță Vasile Valeriu, devenind astfel  HCL nr. 60/ 2022. 
 
 DISCUTII SI INTERPELARI: 
 
 Dl cons. Brînză Mihai – v-aș ruga să mai treceți cu buldo pe strada Arinilor și să se mai facă cîte ceva 
pe zona Metalbac. Îl rog pe dl Smau să-și repare gardul, ne zgâriem mașinile. 
 Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal-perioada de încărcare la rezervor este de 2 ore nu mai are când. 
Pentru câini avem două facturi neplătite, dar mi-au spus ca vin și săptămâna acesta. Avem contract cu d-na 
doctor pentru sterilizare. 
 Dl consilier Brînză Mihai- eu zic să comunicăm aceste lucruri, noi cerem la alții comunicare dar noi 
nu comunicăm. 
 D-na  cons. Băiceanu Sorina – eu îi vom informa pe cetățeni  despre aceasta posibilitate. 
 Dl viceprimar - nu am acces la camere, ca să am acces la camere trebuie sa vorbesc cu dl Pintilie. 
 Dl cons. Berușcă Lucian - Il rugăm pe dl Pintilie să vină în ședința de consiliu local să putem discuta  
cu dumnealui. 
 D-na consilier Băicenu Sorina - faceți o mare greșeala, dl Pintilie are doar două atribuții, să asigure 
paza primariei și  ****? 
 Dl cons. Brînză mihai- avem valori inestimabile in primărie. 
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 Dl cons. Ceunas Constantin- - pe strada Alunului de pus becuri,de intrat cu buldo pe Cujbic și Dealu 
Mare. Să se capteze apă de la Crihan că se pierde foarte multă. Să se facă un program la apă. 
 Dl Hamad Al Essa Talal- nu se poate face program la apă nu este legal. Legat de apă de la Crihan am 
facut sesizarea la DSP și Apele Romane, ne-au comunicat că nu au nici un impediment ca să folosim acea 
apă ca apă menajeră. 
 Dl cons. Brînză Mihai F1 și F2 trag apă din aceiași pungă. 
 Dl Ceunas Constantin - să se curățe fântânile. 
 Dl viceprimar- nu putem curăța fîntânile care nu sunt în domeniul public. 
 Dl cons Ceunaș –am vorbit cu cei de la pompieri. 
 Dl cons. Brînză Mihai– să aprindem iluminatul stradal mai târziu și să-l oprim mai devreme, sa 
facem economie. 
 Dl cons. Beruscă Lucian – S-a obținut Avizul de la Drumuri Nationale pentru iluminat? 
 D-na secretar comuna- solicită sprijin pentru recensământ. 
 Dl consilier Brînza Mihai- cum s-a rezolvat problema canalizării de la blocuri, întreb pentru că era o 
mare problemă acolo. 
 Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal- după cum stiți vicele nu se mai ocupă de  canalizare avem firma 
de mentenanță. Acolo nu este domeniul public. Legat de apă trebuie să luăm măsuri cu cei care udă în 
perioada de secetă. Sunt foarte mulți care reclamă ca sunt terenuri neîngrijite cu ambrozie. Ar trebui date 
amenzi la cei care abadonează câinii. 
 Dl cons. Niță Vasile Valeriu-în ce stadiu ne aflăm cu achiziția terenului și în ce stadiu e montatul 
vanelor? 
 D-na secretar comuna- proprietarul a anuntat că in jur de 5-8 august va veni la negociere. 
 Dl viceprimar - se lucrează pe str. Atelierului, se înlocuiesc țevi și se monteaza vane. 
 Dl cons Trăistaru Vlad – câte vane s-au montat? 
  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 


