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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 19.08.2022 
 
 

Încheiat azi, 19.08.2022, cu ocazia desfăşurării şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al 
Comunei  Măgura, la care sunt prezenţi  11 consilieri, 6 consilieri fizic, d-nii Marcu Adrian, Dăscălescu 
Costel Sorin, Baiceanu Sorina, Chelaru Alina Mihaela, Vasiloiu Doinița și Ceunaș Constantin  4 voturi on-
line  Chitic Constantin,Trăistaru Vlad Stefan, Beruscă Lucian și Nita Vasile Valeriu,  un vot depus fizic dl 
consilier Brînză Mihai, lipsa Chiper Mihăiță, Ciorcila  Ionuț Răzvan,  Hamad Al Essa Talal și Puiu Marian 
Traian 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 
Sila Elena Irina -  secretarul general al comunei Măgura. 
 Ședința a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Măgura, județul Bacău nr. 88 din 
18.08.2022. 
 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. 
 Dl primar- face o informare cu privire la începerea lucrarii de iluminat public. CNI-ul ne-a cerut să 
încărcăm documentele pentru strada ”DRUMUL BISERICII”. 
 Dl consiler Marcu Adrian – intreaba cum a rămas cu bazinul pentru apă. 

Dl primar- astazi vom face negocierea pentru teren. 
D-na cons Băiceanu Sorina – am auzit că se face rectificare de buget, poate se mai dau ceva bani 

 Dl președinte de sedință da citire proiectului ordinii de zi: 
1. Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 25/ 31.03.2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului „Consolidare seismica si renovarea energetica moderata a Scolii gimnaziale Emil Braescu, 
comuna Magura” – judetul Bacau în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, 
Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.1: renovarea integrată (consolidare seismică și 
renovare energetică moderată) a clădirilor publice 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
2. Proiect de Hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 

local al domnului Ciorcilă Ionuț - Răzvan, precum şi vacantarea locului de consilier local în cadrul 
Consiliului Local al Comunei Măgura 
 Se supune la vot proiectul de ordine de zi al ședinței care se aproba cu 11 voturi pentru ( 6 voturi fizic + 
4 voturi On-line + un vot fizic). 
 ORDINEA DE ZI: 

1.Se trece la primul punct al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 
25/ 31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Consolidare seismica si renovarea energetica 
moderata a Scolii gimnaziale Emil Braescu, comuna Magura” – judetul Bacau în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2, Operațiunea B.1: renovarea 
integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice 

D-na secretar general al comunei – d-na consilier Vasiloiu nu dezbate, nu votează. 
Dl primar- prezinta materialele de la acest punct. 

 Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se voteaza cu 10 voturi pentru ( 5 voturi 
fizic + 4 voturi On-line+ un vot depus personal) devenind astfel HCL nr. 64/2022. 
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  2.Se trece la punctul doi al ordinii de zi Proiect de Hotărâre privind constatarea încetării de drept, 
prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Ciorcilă Ionuț - Răzvan, precum şi vacantarea 
locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Măgura. 
 Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se voteaza cu 11 voturi pentru ( 6 voturi 
fizic + 4 voturi On-line+ un vot depus personal) devenind astfel HCL nr. 63/2022 
 Nemaifiind alte proiecte de hotărâri, Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările acesteia. 
 
  
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  Contrasemnează, 
       Marcu Adrian                                                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                                                                                        
                                                                                                    Jr. Silav  Elena Irina 


