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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 29.09.2022 
 

Încheiat azi, 31.08.2022, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei  
Măgura, la care sunt prezenţi  14 consilieri: 12 consilieri fizic, d-nii  Marcu Adrian, Trăistaru Vlad Ștefan,  
Brinza Mihai, Chelaru Alina Mihaela, Baiceanu Sorina,  Berusca Lucian, Chitic Constantin, Nita Vasile 
Valeriu,  Chiper Mihaiță, Ceunas Constantin,Vasiloiu Doinita, Hamad Al Essa Talal si Dăscălescu Sorin 
Costel, 2 voturi on-line Chitic Constantin si Puiu Marian Traian, prezență asigurată conform prevederilor: 
H.C.L. Măgura nr.18/ 30.03.2021. La sedință din partea aparatului de specialitate al primarului participă: d-
na Silav  Elena Irina - secretarul general al comunei Măgura. 

Este in sala și d-na Crețu Carmen – consilier supleant validat. 
 Ședința a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Măgura, județul Bacău nr. 114 din 
23.09.2022. 

Dosarul ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Măgura  din data de 29.09.2021, orele 1500 a 
fost transmis prin e-mail și pe https://web.whatsapp.com/grup - CL.Magura, Primar, secretar, în data de 
23.09.2022. 
 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. Depunere jurământ consilier local – Crețu Carmen;  
2. Proiect de Hotărâre nr. 56  - privind modificarea Anexei nr. 49  din H.G. 1347/ 2001 – Inventarul 

bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Măgura, județul Bacău 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache 

3. Proiect de Hotărâre nr. 74 - privind instituirea unui drept legal de uz si servitute in favoarea S.C. DELGAZ 
GRID S.A., in vederea realizarii lucrarii „Extindere retea electrica de distributie publica in localitatea Magura, strada 
Casa de Apa, comuna Magura, judetul Bacau - Antoche Sorin-Florin” 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache 
4. Proiect de Hotărâre nr. 75 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 19.10.2022 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
5. Proiect de Hotărâre nr. 76 - privind aprobarea cesiunii Contractelor de concesionare nr. 37/ 

11.12.1997 și 38/ 11.12.1997 
– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 

6. Proiect de Hotărâre nr. 77 - privind rectificarea nr. 2 a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 
al comunei Magura, județul Bacău 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
7. Proiect de Hotărâre nr. 78 - privind aprobare “INTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE 

LOCUINTA UNIFAMILIALA, MAGAZIE, GARAJ SI IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA 
UTILITATI”, sat Magura, str. Proiectantului nr. 10, comuna Magura, judetul Bacau, beneficiar: HOSTIUC TAMARA 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
8. Prezentare Raport privind starea și calitatea învățământului la Scoala Gimnazială Emil Brăescu, an 

școlar 2021 – 2022. 
9. Prezentare referat intocmit de consilieri Berușcă Lucian și Marcu Adrian.  

Secretarul general al comunei: 
Se supune la vot ordinea de zi a sedinței, care se aproba cu 14 voturi pentru 12 voturi fizic +2 voturi 

on-line. 
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 Se supune la vot procesul verbal al ședintei din data de 31.08.2022, care se aproba cu 13 voturi 
pentru 11 voturi fizic + 2 voturi on-line si o abtinere – cons. Hamad Al Essa Talal. 
  

ORDINEA DE ZI: 
1.Se trece la punctul nr. 1 din ordinea de zi si anume Depunere jurământ consilier local – Crețu 
Carmen;  
Depune jurământul d-na Crețu Carmen. După depunerea juramantului, doamna devine consilier local 

al Consiliului Local Măgura. 
Dl Hamad Al Essa Talal – cuvant de bun venit. 

 2. Se trece la punctul doi al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre nr. 56 - privind modificarea 
Anexei nr. 49 din H.G. 1347/ 2001 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei 
Măgura, județul Bacău. 
 Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 vot ”pentru” – 13 voturi 
fizic + 2 voturi on-line, devenind astfel HCL. 70 din 29.09.2022. 
 3.Se trece la punctul trei al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre nr. 74 - privind instituirea unui 
drept legal de uz si servitute in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., in vederea realizarii lucrarii „Extindere 
retea electrica de distributie publica in localitatea Magura, strada Casa de Apa, comuna Magura, judetul 
Bacau - Antoche Sorin-Florin”  
 Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 vot ”pentru” – 13 voturi 
fizic + 2 voturi on-line, devenind astfel HCL. 71 din 29.09.2022. 
 4.Se trece la punctul patru al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre nr. 75 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 19.10.2022 
 Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 vot ”pentru” – 13 voturi 
fizic + 2 voturi on-line, devenind astfel HCL. 72 din 29.09.2022. 
 5.Se trece la punctul cinci al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre nr. 76 - privind aprobarea cesiunii 
Contractelor de concesionare nr. 37/ 11.12.1997 și 38/ 11.12.1997 
 Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 vot ”pentru” – 13 voturi 
fizic + 2 voturi on-line, devenind astfel HCL. 73 din 29.09.2022. 
 6.Se trece la punctul șase al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre nr. 77 - privind rectificarea nr. 2 a 
Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al comunei Magura, județul Bacău 
 Secretarul general al comunei prezinta proiectul de HCL – modificarile cosntau in rectificarea cu minus a 1000 
lei, venita de la finante și introducerea in buget a 46.000 lei pentru plata recenzorilor de la RPL 2021. 
 dl. cons. Niță Valeriu – este la partea de cheltuieli, in raport sume pentru sistemul de apa. Se rectifică și acolo? 
 Secretarul general al comunei – nu, este o eroare, a ramas de la unul vechi. 
 Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 vot ”pentru” – 13 voturi 
fizic + 2 voturi on-line, devenind astfel HCL. 74 din 29.09.2022. 
 7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre nr. 78 - privind aprobare 
“INTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, MAGAZIE, GARAJ SI 
IMPREJMUIRE TEREN & BRANSARE/RACORDARE LA UTILITATI”, sat Magura, str. Proiectantului nr. 10, 
comuna Magura, judetul Bacau, beneficiar: HOSTIUC TAMARA 
 Dl viceprimar – la utilitați, problema apei și a canalului, ar trebui să facem niște modificări, dar daca nu este 
domnul primar. 
 D-na Secretarul general al comunei – acolo este apă de la Crab, nu este fara apă și canalizare apa. 
 Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 vot ”pentru” – 12 
voturi fizic + 2 voturi on-line, dl consilier Chiper Mihaita a ieșit din sală, devenind astfel HCL. 75 din 
29.09.2022. 
 8.Se trece la punctul opt al ordinii de zi și anume Prezentare Raport privind starea și calitatea 
învățământului la Scoala Gimnazială Emil Brăescu, an școlar 2021 – 2022. 
 Consiliul local și-a însusit Raportul prezentat cu 14 voturi”pentru” din care,  12 voturi fizic și 2 voturi on-line. 
 9.Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și anume prezentare referat intocmit de consilieri Berușcă Lucian și 
Marcu Adrian.  
 D-na Secretarul general al comunei – o mica precizare, am vorbit cu dl. Consilier Berușca și a rămas ca pentru 
ședința de azi să prezentăm doar referatul, iar apoi daca se decid, să devină proiect de hotărâre. 
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 Dl cons. Berușcă Lucian – există o oportunitate să intram in acest program cu AFM, dacă identificăm o suma 
de bani, pentru a plăti 1500lei de mașină, asteptăm și o modificare a ordinului, să poate identificăm niște banuți. 
Nefiind un proiect de investiții, cheltuiala intra pe funcționare 
 Dl cons. Nita Vasile Valeriu - aveți idee căte mașini ar fi? 
 Dl cons. Berușcă – din acest proiect pentru comuna noastră sunt alocate pană la 1000 masini, cred ca la noi 
sunt aproximativ 100 mașini., vedem. 

 Dl. Cons. Brînză Mihai – ca și proiect, e unul bun, vizează mediul, inclusive cetățeanul, acum sunt 2 
probleme: banii și 
 Dl viceprimar – peste tot se spune ca omul este in fata, deci facem bine mediului, deci omului. Eu nu cred că 
sunt mulți. Cred ca bugetul poate suporta aceasta cheltuială. 

Dl cons. Trăistaru Vlad Stefan- și financiar este benefic, cred că e benefic cetățeni. 
 Dl cons. Berusca Lucian – cred ca acestă cheltuială va fi pentru bugetul anului viitor. 
 Secreta general – trebuie să avem banii, dacă avem cereri. 

Dl cons. Berusca Lucian – mai mult ca sigur va fi la anul, așa cum se mișcă fondul de mediu sigur durează. 
Secretar general – concluzionând, cum vom proceda? 
Dl cons. Berusca Lucian – așteptăm modificările și vedem atunci cum vom face, vă anunț! 

 DISCUTII SI INTERPELARI: 
 Dl cons Brînză Mihai- am mai avut discutii și în ședința trecută cu privire la curățenie, gunoie în 
sanțuri, în comună nu am intâlnit nici un factor de decizie care să verifice gunoiul, așa cum a spus d-na 
consilier Băiceanu Sorina, avem multe locuri unde exista ambrozie. Urmeaza perioada când se face curățenie 
să scoată saci cu boasca, cu fructe care curg din pomi, care va fi luat de SOMA este foarte încântată de kg în 
plus, trebuie verificat. 
 Dl cons. Trăistaru Vlad Stefan- ce s-a întâmplat cu procesul verbal făcut de noi, unde ammidentificat 
anumite persoane? 
 D-na secretar general – am transmis procesul verbal d-lui primar, care la direcționat cu rezoluție d-lui 
viceprimar. Am transmis și pe mail la toți consilierii. De aici competența mea sa intrerupt. 
 Dl cons. Brînză Mihai – nu e nici un pic de răutate, dar nimeni nu iși face treaba în privința 
curățeniei.   
 Dl cons. Trăistaru Vlad Stefan – ce se întâmplă cu Ghișeul.Ro? 
 D-na secretar general – se lucrează, mai sunt corecții de făcut, este o activitate continuă. Nu este 
corect să dăm drumul la sistem cu erori. 
 Dl cons. Trăistaru Vlad Stefan – un orizont de timp? 
 Dl cons. Niță Vasile Valeriu - am avut proiecte pentru achiziționare de terenuri pentru investiții. 
 D-na secretar general – s-a finalizat cumpărarea de teren pentru bazin, urmează cel pentru dispensar. 
 D-na cons. Baicenu Sorina- ce se mai întâmplă cu terenul sintetic? 
 D-na secretar general – suntem la nivel de certificat, suntem la nivel avize, achiziția este făcută. 
 D-na cons. Băicenu Sorina - ce s-a întâmplat cu camerele de la locul de joaca, a avut loc un 
eveniment pe data de 14.08.2022. 
 Dl  viceprimar - s-a mers la dl care face camerele  și a identificat soluția cu un stîlp. 
 D-na cons. Băiceanu Sorina - aici a mai fost  after-school, ce se întâmplă? 
 D-na consilier: Vasiloiu Doinița  - au fost cetățeni și la dl. Primar și la școală, se va vedea ce se poate 
face, gradinitacu program prelungit este una, after school este alceva. Nu este avizat. 
 D-na cons. Băicenu Sorina – este foarte bine că punem rezervorul, doar dacă o să ne ajungă apa! Nu 
putem interzice nici să se faca case, trebuie sa gândim cum să mărim sursa de apă. 
 Dl viceprimar- avand contract de mentenanță, ar trebui să vă raspunda dl. Goldl. Au fost probleme cu 
o siguranță la sursa de apa, dar acum s-au rezolvat, ne mai trebuie o sursă de apă, am vorbit cu primarul să 
facem un foraj la parcul cu pini. S-a discutat să ridicăm un pic presiunea. Trebuie musai al foraj. 
  D-na consilier Cretu Carmen – eu stau în zona Răzășie, niciodată vara nu am  
 D-na consilier Băicenu Sorina - intr-o sedință anterioara s-a discutat ca pentru Răzășie si pentru 
centru să le dăm apă din alta sursă, de la CRAB. 
 Dl cons. Brînzâ Mihai – atâta timp cât se va da apă de la crab până la centru, ne trebuie un nou foraj  
pentru restu. 
 Dl viceprimar Hamad Al Essa – cu toata apa de la crab, avem nevoie de o nouă sursă. 
 D-na cons. Cretu Carmen – pe Răzășie ne-am unit câteva familii care o să tăiem crengile. Unde să le 
punem? 
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 Dl viceprimar – cand le tăiați, mă sunați să vină tractorul cu remorcă să le ia. 
 Dl cons. Brînză Mihai – raspunsul l-aș da eu, având în vedere ca sunt de pe proprietăți private, să se 
faca comandă de tocător.  
 D-na cons. Cretu Carmen – cu frunzele ce se face? 
 Dl cons. Brînză Mihai – cu frunzele se face compost. 
 D-na cons. Băicenu Sorina – a zis domnul primar că a identificat un loc unde să fie depozitate. 
 Dl. Cons. Niță Valeriu – credeți că îl compostează cineva?  
  D-na secretar general – hai să spun ceva dl. Niță, dacă nemții pot să facă compost și noi nu, atunci 
bravo lor. 
 D-na cons. Cretu Carmen – așa cum spunea și dl. Traistaru, a făcut cerere la primărie să se ducă 
cineva de la primărie  la acea persoană, dar nu s-a întâmplat nimic. 
 D-na cons. Băicenu Sorina – procesul verbal a ajuns la dumneavoastră dl. Talal? L-ați citit?  
 Dl viceprimar - am citit în mare parte.   
 D-na cons. Băicenu Sorina – și nu ați făcut nimic!  
 Dl viceprimar - am identificat și alte locuri, am început să lucrăm la un fel de pliant, care să-l dăm la 
fiecare și dacă nu, o să meargă probabil polișistul local. 
 Dl cons. Brînză Mihai – daca ați început să faceți un pliant și nu l-ați terminat, dar să mai și mergeți 
în teren la problemele care vă aparțin! Îți bați joc de o comună întreagă, ca nu muncești. 
 Dl viceprimar - legat de ambrozie nu e de acum și anul trecut sa mai facut ceva. Problema e să 
identifici proprietarii.Hai să fim mai expliciți, dacă dl. Brînza face pe lupul moralist. Dl. Brînză are doua 
case, are în declarație de avere o singură casă. Dl Brînză are un teren pe care are ambrozie, de lângă Ferenț și 
nu plătește impozit la acest teren. 
 Dl cons. Brînzâ Mihai – asta e treaba ta de viceprimar să vezi pe ce plătesc eu impozit? De ce nu spui 
că te duci la București și folosești mașina primăriei in interes personal. De ce nu spui că folosești masina 
primăriei și te duci unde ai inters la proprietățile tale, că îți faci aprovizionarea cu mașina primăriei, esti 
filmat? Asta să le spui la colegi, nu că eu am proprietăți. 
 Dl viceprimar – vreau sî vă spun că, ca dl. Brînză sunt mulți. 
 Dl cons. Marcu Adrian – dl Brinză Mihai, are  ambrozie pe teren? 
 Dl viceprimar - da, are ambrozie pe teren. Toti cetatenii au. 
 Dl cons. Brînzâ Mihai –nu am ambrozie pe teren. Dle vice știți ce este aia ambrozie? 
 Dl viceprimar – când vine ziua de gunoi, cetățenii scot tot felul de tomberoane, nu își fac curat în fața 
curții. Eu trebuia cu polițistu local să facem constatare, dar nu se poate că el are doar muncă de birou. 
 Dl cons. Brînzâ Mihai – si acolo unde nu este polițist local, viceprimarul nu își mai face treaba? 
 Dl cons. Trăistaru Vlad Stefan –ne-am deplasat noi în teren, am intocmit deasemenea pv, vă rogăm să 
trimiteți o adresă la ei cu ce am constatat noi. Șant colmatat, șanț necurățat. Pentru restu faceți 
dumneavoastră. 
 Dl cons. Brînzâ Mihai – ne trebuie o comisie de consilieri să identifice?  
 D-na cons. Băiceanu Sorina – eu zic săfaceti adresa si merg și eu cu dumneavoastra la ei. 
 Dl viceprimar – o să fac adresă și o să mergem in teren. Cei care au concesiuni și vor să cumpere, să 
vină la mine sau la dna secretar să se intereseze ce acte le trebuie. 
 D-na secretar general –  Nu trebuie neapărat să vină, nu e secret pot spune și aici public ce acte 
trebuie: contract de concesiune original, autorizație de construire original, proces verbal de recepție original, 
documnetatie cadastrala și extrasul de carte funciară.  
 Dl. Cons. Ceaunaș Constantin – și care nu are proces verbal de recepție? 
 D-na secretar general – vanzarea se face pe documente,  hotărârea nu este luat pe un anumit termen. 
 D-na cons. Băiceanu Sorina – prețul?  
 D-na secretar general – prețul este stabilit de evaluator, în raport, ca si atunci când am cumpărat noi.  
  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, 
       Marcu Adrian                                                            SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                                 
                                                                                                              Jr. Silav  Elena Irina 


