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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
UAT COMUNA  MAGURA  
CONSILIUL LOCAL  
 

PROCES VERBAL 
al şedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei  Măgura 

din data de 27.10.2022 
 

Încheiat azi, 27.10.2022, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei  
Măgura, la care sunt prezenţi  14 consilieri: 11 consilieri fizic, d-nii  Marcu Adrian, Trăistaru Vlad Ștefan,  
Brinza Mihai, Chelaru Alina Mihaela, Baiceanu Sorina,  Berusca Lucian, Nita Vasile Valeriu,  Chiper 
Mihaiță, Ciorcilă Răzvan, Hamad Al Essa Talal si Dăscălescu Sorin Costel, 2 voturi on-line Chitic 
Constantin si Cretu Carmen, vot depus fizic -  Ceunas Constantin, lipsă fiind d-na Vasiloiu Doinița, prezență 
asigurată cu participare fizică cât și prin utilizarea unor mijloace electronice în aplicația 
https://web.whatsapp.com/grup - CL.Magura, Primar, secretar și pe email: secretarcomuna@primaria-
magura.ro, conform prevederilor: art.137 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/ 03.07.2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 23 alin. (5), art. 26 alin. (1) și art. 27 alin. (1) din 
ORDIN nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-
teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local,  
și  a 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 Elena Irina Silav  - secretarul general al comunei Măgura. 

Ședința a fost convocată în baza Dispoziţiei Primarului Comunei Măgura, județul Bacău nr. 129 din 
21.10.2022. 

Dosarul ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Măgura  din data de 27.10.2022, orele 1500 a 
fost transmis prin e-mail de la adresa: secretarcomuna@primaria-magura.ro  și pe 
https://web.whatsapp.com/grup - CL.Magura, Primar, secretar, în data de 21.10.2022. 
 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 de specialitate al compartimentelor 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 Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 19/ 23.03.2022 privind 

aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Măgura  și a celorlalte structuri şi servicii publice subordonate Consiliului Local al comunei 
Măgura  

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache 
2. Proiect de Hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea unui mijloc fix – Autoutilitară 

Dacia – camion 4 uși, an de fabricatie 2005, proprietatea privată a comunei Măgura, județul Bacau  
                            – initiator, Primar – Costrăş  Iordache 

3. Proiect de Hotărâre privind privind aprobare  “PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA 
UNIFAMILIALA SI IMPREJMUIRE TEREN, sat Magura, str. Proiectantului nr. 23, comuna Magura, 
judetul Bacau 
beneficiari: BULAI LEONARD IOAN SI BULAI ELENA DACIANA 

 – initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare si funcţionare a locurilor 

de joaca, aflate in administrarea comunei Măgura, judetul Bacău 
– initiator cons. local: dna Băiceanu Sorina,  

5. Proiect de Hotărâre privind participarea UAT Comuna Măgura, județul Bacău la elaborarea  
,,Studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fara stăpân, a regulamentului serviciului si a 
documentaţiei de atribuire in vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fara stăpân " 

– initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
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6. Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada noiembrie 2022 
- ianuarie 2023 

                        – initiator, Primar – Costrăş  Iordache. 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
Se supune la vot ordinea de zi a sedinței, care se aproba cu 14 voturi ”pentru”,  11 voturi fizic +2 

voturi on-line+ un vot depus fizic. 
 Se supune la vot procesul verbal al ședintei din data de 27.09.2022 care se aproba cu 13 voturi 
”pentru” 11 voturi fizic + 1 voturi on-line +1 vot fizic si o abtinere – cons. Chitic Constantin. 
 La sedintă participa si d-l Toma Alexandru.  

Presedintele de ședință întreabă dacă vrea să vorbească la inceput sau staă până la sfârșitul ședinței.  
d-l Toma Alexandru precizează că ar dori să vorbească la inceputul ședinței. I se dă cuvântul: – vreau să 
prezint o plangere penala formulate pt dl primar. Acesta prezinta nemultumirile legate de faptul că a inchis 
fântâna, care precizează că a fost construita de bunicii dumnealui. Precizează că lucrurile au escaladat, cand 
a venit dl viceprimar Hamad Al – Essa Talal, pe teren și a zis că trebuie ridicat gunoiul, a fost și dl primar 
care a avut o atitudine agresiva. Am venit la primarie, am incercat sa rezolv amabil. Am fost la avocat. Am 
depus actele pentru autorizatie, am plătit 300+1000 lei in luna august 2022 și nu am primit autorizația. 
 Dl cons. Brînză Mihai – mai aveți ceva de adăugat? 

Dl. Toma Alexandru – nu. 
Dl cons. Brînză Mihai – avem două probleme una cu fântâna și una cu gunoiul. Oamenii mai în 

vârstă au strâns și ultimul bănuț si l-au dat să fie facută o fântână acolo. 
Dl viceprimar- legat de fântână, chiar dacă este a dumneavoastră, e o pomana să dai apă cuiva. Acolo 

nu vrem să ținem cu nimeni nici ei, nici primarul. 
Dl primar - eu v-am ascultat, dar sunt reclamații de la cetățenii din zona că s-a închis făntâna. Totuși 

apa e problemă majoră. Eu am copilarit cu tatăl dumneavoastră, acea fântână era acolo de când eram noi 
copii și poate și mai de demult. Suntem în instanță cu această problem. 

Dl.Toma Alexandru - eu nu știu nimic. 
Dl primar - ați lăsat în spatele proprietății dumneavoastra teren, un teren fără acte, tocmai ca sa 

intabulati la față să prindeti fântâna. 
Dl cons. Beruscă Lucian- să înțeleg că s-a lăsat o suprafață de teren în spate teren? 
Dl președinte de ședință Marcu Adrian – am înțeles că suntem în instanță, să vedem ce zice instanța. 
Dl. Toma Alexandru lasa o copie la plangerea care a precizat că a făcut-o. 
ORDINEA DE ZI: 
1.Se trece la punctul nr. 1 din ordinea de zi si Proiect de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la 

HCL nr. 19/ 23.03.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Măgura  și a celorlalte structuri şi servicii publice subordonate 
Consiliului Local al comunei Măgura. 

Dl. cons Dăscălescu Costel Sorin – precizează ca nu participă la dezbateri și nu votează acest proiect 
de hotărâre, invocând conflic de interese. 

Primarul prezinta materialele de la acest punct. 
Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu 13 voturi ”pentru” – 10 

voturi fizic + 2 voturi on-line + un vot depus fizic.  , devenind astfel HCL. 77 din 27.10.2022. 
2.Se trece la al doilea punct al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind scoaterea din 

funcţiune şi casarea unui mijloc fix – Autoutilitară Dacia – camion 4 uși, an de fabricatie 2005, proprietatea 
privată a comunei Măgura, județul Bacau. 

Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care, se aproba cu  14 voturi pentr, 11 voturi 
fizic + 2 voturi on-line + un vot depus fizic, devenind astfel HCL 78/27.10.2022. 

3.Se trece la al treilea punct al ordinii de zi Proiect de Hotărâre privind privind aprobare  “PUZ 
PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA SI IMPREJMUIRE TEREN, sat Magura, str. 
Proiectantului nr. 23, comuna Magura, judetul Bacau,beneficiari: BULAI LEONARD IOAN SI BULAI 
ELENA DACIANA. 

Nefiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care, se aproba cu  14 voturi pentru, 11 voturi 
fizic + 2 voturi on-line + un vot depus fizic, devenind astfel HCL 79/27.10.2022. 

 
4.Se trece la punctul patru al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind aprobarea 
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Regulamentului de utilizare si funcţionare a locurilor de joaca, aflate in administrarea comunei Măgura, 
judetul Bacău. 

D-na consilier Băiceanu Sorina – prezinta materialele de la acest punct. E și un panou îl rog pe dl 
viceprimar să monteze acest panou. 

Dl viceprimar - nici dumneavoastră nici eu nu trebuie să-l montăm, este serviciul de gospodărire care 
trebuie să facă această treabă. 

Dl primar  - să aveti în vedere să le montați. 
D-na Băiceanu Sorina - trebuiesc montate două camera. 
Dl cons. Brînzâ Mihai - ar mai fi forță de muncă - șoferii, dar acum nu sunt în vacanță. 
Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi pentru, din care 

11 voturi fizic + 2 voturi on-line + un vot depus fizic, devenind astfel HCL 80/27.10.2022. 
5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind participarea UAT 

Comuna Măgura, județul Bacău la elaborarea  ,,Studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fara 
stăpân, a regulamentului serviciului si a documentaţiei de atribuire in vederea delegării serviciului de 
gestionare a câinilor fara stăpân " 

D-na secretar prezintă  modificari la proiectul de HCL conform bazei legale. 
Dl primar prezinta materialele de la acest punct. Este un subiect sensibil pentru toate localitățile. 
Dl cons. Beruscă Lucian – un adapost ne-ar costa mult. Așa e mai bine. 
D-na cons. Băiceanu Sorina - nici adăpostul din Bacau, nu e ținut cu banii de la municipiul Bacau, au 

40% de la ONG. 
Dl viceprimar – e un proiect foarta bun, dar să cum se va implementa. 
Dl cons. Brînzâ Mihai – este foarte bine să ajungem să implementăm acest proiect, scăpăm de grija 

câinilor fără stăpân. 
Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 14 voturi pentru, din care 

11 voturi fizic + 2 voturi on-line + un vot depus fizic, devenind astfel HCL 81/27.10.2022. 
6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și anume Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de 

sedință pentru perioada noiembrie 2022 - ianuarie 2023 
Se fac propuneri: 
Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal – propune pe dl. Niță Vasile Valeriu. 
Dl Niță Vasile Valeriu – nu pot accepta propunerea, nu pot din cauza serviciului. 
Dl cons. Dăscălescu Costel Sorin- propun ca presedinte de ședință pe dl cons. Brînză Mihai. 
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot propunerea d-lui consilier Dăscălescu Costel Sorin care se 

aproba cu 13 voturi ”pentru” și o abținere dl cons. Brânză Mihai, devenind astfel HCL 82 /27.10.2022. 
 Discutii si interpelari: 
 Dl cons. Trăistaru Vlad Ștefan – am văzut postarea d-lui Fechet, pentru implementarea de centre 
comune. 
 Dl primar prezintă ce a facut la Bucuresti referitor la proiectul de pe POIM. Se intenționează 
divizarea loturilor scoase la licitație, dar trebuie modificată și completata și legislativ. 
 Dl Hamad Al Essa Talal – cum rezolva Ministerul această problemă? 
 Primar – vor fi niste ordonanțe de urgență. 
 Dl viceprimar - vă rog să insistați că e venit de la Minister, racordarea la apa și canal pentru cei ce nu 
sunt racordati. 
 D-na cons. Băiceanu Sorina in ce stadiu e documentația la drumuri? 
 Dl primar - mai avem de rezolvat vreo 10 suprapuneri, am incărcat o parte din documentepe 
plarforma Anghel Saligny. 
 Dl cons. Beruscă Lucian – s-a mai lucrat la suprapuneri și mai demult, nu e aceiași lucrare? 
 Dl Hamad Al Essa – este foarte greu să dăm de oameni 
 D-na consilier Băiceanu Sorina- cum e cu cei 8,2 km? 
 Dl primar-e in evaluare până la 31.12 2022. 
 D-na Băiceanu Sorina – ce se întîmplă cu gradinița din Crihan? 
 Dl primar -Vom lua o decizie cu privire la constructie. 
 D-na Baiceanu Sorina-  mai am o întrebare pentru dl viceprimar si una pentru d-na secretar. 
 1.D-le viceprimar, ce facem cu gropile de pe Emil Brăescu, sunt 5 pe lângă care treceți zilnic ? 
 DL Hamad Al Essa Talal avem adrese facute la drumuri județene și au zis ca nu au fonduri. 
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 2.D-na cons. Baiceanu Sorina – știu că programul este 8 – 16.30 luni - joi, iar vineri 8- 14.00, este 
condică de prezență d-na secretar? 
 D-na secretar -  este condica de prezență. 
 D-na cons. Băicenu Sorina – sunt trei persoane care nu respecta programul. 
 Dl primar- spuneți d-na consilier care sunt cele trei persoane? 
 D-na cons. Băicenu Sorina - Dl Pintile Marcel, dl Petroaia Mugurel se plimba prin oras când ar trebui 
sa fie la program. 
  D-na cons Băiceanu- a treia persoană este dl viceprimar, care nu prea il gasesc la serviciu. Înțeleg că 
sunteți demnitar și nu semnați condica? 
 Dl Hamad Al Essa Talal – eu nu sunt pontat la 8 ore, noi demnitarii suntem la dispoziție 24 ore din 
24. 
 D-na cons.Băiceanu Sorina - am  avut și eu sugestii, am avut propuneri nenumărate care nu sau pus 
în practică, pe dumneavoastră vă intereseaza oamenii? 
 Dl cons.Brînză Mihai –analizați în comuna comerțul stradal, îl rog pe dl viceprimar să ne aducă la 
cunoștință cît s-a încasat pe comerțul stradal. Ați atras vreun ban la buget? 
 Dl viceprimar- eu nu pot să-i forțez să vină să plătească la primarie. 
 Dl primar- nu auzim decât că nu se poate face. Hai să găsim soluții. 
  Dl cons. Brînză Mihai – de aici se vede că este inactivitate. Mai este nevoie de balast pe drumuri. 
 Dl Hamad Al Essa Talal – este facut referat, trebuie cumparat balast să punem pe drumuri. 
 Dl primar- am comandat ceva balastru pentru a mai face câte ceva pe drumuri. 
 Dl Brînză Mihai – în mandatul trecut s-a cerut instalarea de GPS pentru masini. Acum e instalat. Se 
foloseste masina oricum. Acum cred că nici foi de parcurs nu avem. O să va spun la timpul potivit. 
 Primar – noi nu avem sute de masini sa punem GPS. 
 Dl Hamad Al Essa Talal – legat de GPS, este un referat facut de anul trecut, mașinile sunt folosite de 
mai multe persoane din primarie. 
 Dl cons. Brînză Mihai – are cineva in primire masinile? 
 Dl primar- avem dispozitie cine poate să conducă mașinile. Sunt consumurile facute 
 Dl Hamad Al Essa Talal- spre deosebire de pe timpul dumneavoastră, am luat carduri pentru 
combustibil, nu mai sunt BCF - uri sa le folosescă care cum vrea. 
Au loc discutii neprincipiale. 
 Dl cons. Niță Vasile Valeriu- au fost probleme cu apa, ce se întâmplă? 
 Dl primar- am avut niste avarii atipice in zona Intre Vii. 
 Dl cons. Niță-ați achiziționat Bazinul? 
 Dl primar- am achiziționat terenul așteptăm avizul de la Consiliul Judetean, ne gândim să facem o 
documentație pentru majorarea prețului la apă. 
  Dl cons. Niță Vasile Valeriu – la ce adîncime sunt puțurile? 
 Dl primar- la 124 m. 
 Dl viceprimar- cu stația de ridicare a presiunii de la Sipote ce e cu ea? Legat de dl Brînză, să vină să 
faca contract la apă, că nu are. 
 Dl cons. Berușcă Lucian – dacă avem anumite supărări, mi-aș dori ca toți să vină cu chestii 
constructive, să facem cât mai mult. O văd pe d-na Sorina, Regulament la Locul de joacă este forte bun, este 
frustrant să auzim numai de rău, să venim cu lucruri pozitive în comuna Măgura. Eu unul m-am saturat de 
astea. Să facem ceva cu piața agroalimentară. 
 Dl primar – un cetățean din comună ne-a facut reclamații referitor la piață, noi nici nu i-am dat drumu 
si avem reclamații. Ai dreptate Lucian să venim cu lucruri pozitive. 
 Dl cons Berușcă Lucian-referitor la extinderea de gaze când se termină? 
 Dl primar- asteptam punerea in functiune ca să ne putem apuca de extinderi. 
  Nemaifiind alte proiecte de hotărâri, Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările acesteia. 
 Conform art. 138 alin. (13) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezentul proces - verbal reprezintă sinteza 
dezbaterilor din şedinţa consiliului local al comunei Măgura, precum şi modul în care s-a exercitat votul. 

Filmarea ședinței face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          Contrasemnează, 
          Adrian MARCU                                                           SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                                                
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                                                                                                              Jr.Elena-Irina SILAV 


