
 
1

ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
UAT COMUNA  MAGURA  
CONSILIUL LOCAL  
 
 

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

din data de 11.08.2022 
 

Încheiat azi, 18.08.2022, cu ocazia desfăşurării şedinţei convocate de indată a Consiliului Local al 
Comunei  Măgura, la care sunt prezenţi  13 consilieri, 8 consilieri fizic, d-nii Marcu Adrian, Trăistaru Vlad 
Ștefan,  Brinza Mihai,  Baiceanu Sorina,  Hamad Al Essa Talal,  Berusca Lucian,  Ceunas Constantin, 
Ciorcila Razvan Ionut   5 voturi on-line  Vasiloiu Doinita, Dăscălescu Sorin Costel , Puiu Marian Traian,   
Nita Vasile Valeriu si Chelaru Alina Mihaela, lipsa fiina consilierii Chitic Constantin si Chiper Mihăiță, 
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 Cimpoiasu 
maria - înlocuitorul secretarului general al comunei Măgura. 
 Ședința a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Măgura, județul Bacău nr. 83 din 
10.08.2022. 
 Presedinte de sedință este dl  cons. Marcu Adrian 

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-l președinte de ședinta dă citire proiectului ordinii de zi: 
1. Proiect de Hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 

lei celor 18 de familii din Comunei Măgura, care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus 
cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până la data de 10.08.2022 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la susținerea elevilor și sportivilor 

care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare, concursuri, competiții naționale și 
internaționale 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
Se supune la vot ordinea de zi prezentata care se aproba in unanimitate. 

 
 ORDINEA DE ZI: 

 
 1.Se trece la punctul nr. 1 din ordinea de zi si anume Proiect de Hotărâre privind acordarea 
„Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 18 de familii din Comunei Măgura, 
care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până la 
data de 10.08.2022 
 Se voteaza pentru 19 familii care au împlinit 50 ani căsătorie. 
 Daca vor mai apărea și alte familii se va vota si pentru ei. 
 Consilierii locali Ceunas Constantin și Dăscălescu Sorin Costel nu dezbat si nu votează. 
 Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se voteaza cu 11voturi pentru ( 7 
voturi fizic + 4 voturi On-line) devenind astfel HCL nr. 61/2022. 
 

3. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
referitor la susținerea elevilor și sportivilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare, 
concursuri, competiții naționale și internaționale. 

 Dl primar propune să se faca căte un proiect de hotarâre pentru ziua comunei Magura, câte un proiect 
de hotarâre cu caracter permanent unul pentru ziua comunei altul pentru Traditii in luna decembrie. 
 Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarâre care se voteaza cu 13 voturi pentru ( 8 
voturi fizic + 5 voturi On-line) devenind astfel HCL nr. 62/2022 
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 DISCUTII SI INTERPELARI: 
 Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal- ar trebui să le spunem ce trebuie ca să  sterilizeze caini. 
 D-na consilier Băiceanu Sorina – ne trebuie intocmit un Regulament pentru locul de joaca. 
 Dl cons. Brînză Mihai – trebuiesc camere de luat vederi pentru locul de joaca. 
 Dl cons. Ceunas Constantin- trebuie mentionat ”SUPRAVEGHEAT VIDEO” și cine strica să 
plătească. 
 Dl consilier Ciorcila Răzvan- aduce la cunostință că și-a depus deminsia pentru functia de consilier 
local pentru ca in urma examenului a obținut postul de bibliotecar. 
 Dl primar- scoala de la Crihan ar trebui transformata pe viitor in cresă. 
 Dl viceprimar- Hamad Al Essa Tala- nu ne este suficient un rezervor, este nevoie de forarea   cel 
puțin a unui puț. Regulamentul pentru apă-canal, cei care nu au incheiat contract cu primaria să fie amendati. 
 Dl cons. Beruscă Lucian – cel putin o data la 6 luni ar trebui să se faca citirea la apa de catre noi. 
  Nemaifiind alte proiecte de hotărâri, Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările acesteia. 
  
  PR EȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  Contrasemnează, 
       Marcu Adrian                                                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                                                                                        
                                                                                                    Jr. Silav  Elena Irina 


