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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
UAT COMUNA  MAGURA  
CONSILIUL LOCAL  

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

din data de 06.10.2022 
 

Încheiat azi, 06.10.2022, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare convocate de indată a 
Consiliului Local al Comunei  Măgura, la care sunt prezenţi  11 consilieri: 6 consilieri fizic, d-nii  Marcu 
Adrian,   Brinza Mihai,  Baiceanu Sorina,   Nita Vasile Valeriu, Hamad Al Essa Talal si Dăscălescu Sorin 
Costel, 6 voturi on-line Berusca Lucian, Chitic Constantin, Crețu Carmen, Chelaru Mihaela, Trăistaru Vlad 
Stefan si Vasiloiu Doinița, 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. 
 Ședința a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Măgura, județul Bacău nr. 121/ 
05.10.2022. 

Dosarul ședinței extraordinara convocata de indata a Consiliului local al comunei Măgura  din data 
de 06.10.2021, orele 1000 a fost transmis prin e-mail și pe https://web.whatsapp.com/grup - CL.Magura, 
Primar, secretar, în data de 05.10.2022. 
 Presedinte de sedință este dl. consilier Marcu Adrian. 

Secretarul general al comunei: Ședința este legal întrunită, avem cvorumul pentru adoptarea 
hotărârilor. Proiectele de hotărâre inscrise pe ordinea de zi, sunt însoțite de referat de aprobare (semnat de 
inițiator); rapoartele compartimentelor relevante din aparatul de specialitate al primarului; avizele 
consultative ale comisiilor de specialitate ale consiliului local și alte documente.  

 Dl. presedinte de ședinta dă citire proiectului ordinii de zi:  
 1.Proiect de hotarâre privind atribuirea in folosință gratuită, catre Grupul de Actiune Locala 
”PLAIURILE BISTRITEI”, a unui teren in suprafața de 1344 mp, cu nr.cad. 64748, parte din domeniul 
public al comunei Măgura, situat în sat Magura, pe o perioada de 8 (opt) ani, cu destinația amplasare de 
standuri expoziționale de lemn;  

Secretarul general al comunei, se supune la vot ordinea de zi a sedinței, care se aproba cu 12 voturi 
pentru 6 voturi fizic +6 voturi on-line. 

ORDINEA DE ZI: 
 1.Se trece la punctul nr. 1 al ordinii de zi  și anume Proiect de hotarâre privind atribuirea in folosință 
gratuită, catre Grupul de Actiune Locala ”PLAIURILE BISTRITEI”, a unui teren in suprafața de 1344 mp, 
cu nr.cad. 64748, parte din domeniul public al comunei Măgura, situat în sat Magura, pe o perioada de 8 
(opt) ani, cu destinația amplasare de standuri expoziționale de lemn;  
 Dl cons. Niță Vasile Valeriu - ar trebui să asigurăm apa și canal; 
 Dl cons. Marcu Adrian – și energie electrica. 
 Dl primar- trece pe acolo, o să punem la dispoziție. 
 Dl viceprimar – cred ca ar trebui să împrejmuim. 
 Dna cons. Băiceanu  - nu cred că este necesar. 
 Dl primar- casutele sunt închise cu obloane. 
 Dl. Cons. Marcu Adrian – daca am putea dezvolta o zonă din aceasta spre pădure, ar fi frumos. 
 Dl cons. Niță Vasile Valeriu – nu ați luat în calcul zona de vis a vis de cramă. 
 Dl primar – ar fi probleme cu  DN. 
 Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu 12 vot ”pentru” – 6 voturi 
fizic + 6 voturi on-line, devenind astfel HCL. 76 din 29.09.2022. 
 DISCUTII SI INTERPELARI: 
 Nu sunt. 
  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 


