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ROMÂNIA 

JUDETUL BACĂU 

UAT COMUNA  MAGURA  

CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

PROCES VERBAL 

al şedinta EXTRAORDINARĂ a Consiliului Local al Comunei  Măgura 

din data de 14.11.2022 

 

 

Încheiat azi, 14.11.2022, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei  Măgura, 

la care sunt prezenţi  15 consilieri: 7 consilieri fizic, d-nii  cons.  Brinza Mihai,  Baiceanu Sorina,  Crețu Carmen, 

Chiper Mihaiță, Hamad Al Essa Talal, Ceunas Constantin si Dăscălescu Sorin Costel, 8 voturi on-line Chitic 

Constantin, Beruscă Lucian, Chelaru Alina Mihaela, Marcu Adrian, Niță Vasile Valeriu, Puiu Marian, Trăistaru Vlad 

Stefan și 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/ 30.03.2021H.C.L. 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. 138 din 

09.11.2022. 

Dosarul ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Măgura  din data de 14.11.2022, orele 1500 a fost 

transmis prin e-mail și pe https://web.whatsapp.com/grup - CL.Magura, Primar, secretar, în data de 09.11.2022. 

 Președinte de sedință este dl. consilier Brînză Mihai. 

Secretarul general al comunei: Ședința este legal întrunită, avem cvorumul pentru adoptarea hotărârilor. 

Proiectul de hotărâre inscrise pe ordinea de zi, este însoțit de referat de aprobare (semnat de inițiator); rapoartul de 

specialitate al compartimentului din aparatul de specialitate al primarului; avizele consultative ale comisiilor de 

specialitate ale consiliului local și alte documente.  

 

 Dl. președinte de ședință dă citire proiectului ordinii de zi:  

1. Proiect de Hotărâre nr. 86/ 2022 privind rectificarea nr. 3  a Bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2022  al 

comunei Magura, județul Bacău 

Se supune la vot ordinea de zi a sedinței, care se aprobă cu 15 voturi ”pentru”,  7 voturi prezenta fizică + 8 

voturi on-line. 

  

ORDINEA DE ZI: 

1.Se trece la ordinea de zi si anume Proiect de Hotărâre nr. 86/ 2022  privind rectificarea nr. 3  a Bugetului  de 

venituri si cheltuieli pe anul 2022  al comunei Magura, județul Bacău 

Dl primar - prezintă materialele de la acest punct. 

D-na cons. Băiceanu Sorina- avem 250.000 lei pentru rezervor? 

Dl cons. Ceunaș Constantin- în ce stadiu suntem? 

D-na cons. Crețu Carmen- care este această investiție ”Grădinița 2+2 grupe”? 

Dl primar- este o investiție pe fonduri europene, începută. Sunt mulți copii care vin în comună, eu cred că o 

să-i găsim utilitate.  Avem o solicitare de la preotul din parohia Sohodol pentru alocare de bani. 

Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotarâre care se aprobă cu 15 voturi ”pentru” din care 7 

voturi fizic și 8 voturi on line, devenind astfel HCL nr. 83/14.11.2022 

 

DISCUȚII SI INTERPELĂRI: 

D-na cons. Băiceanu Sorina - care mai este situația cu licitația de la drumuri? 

Dl primar- nu a apărut nici o modificare. 

D-na cons. Băiceanu Sorina - cu apa ce ați mai rezolvat? 

Dl primar – azi e ultima zi- să vedem ce o să se hotarască cu farâmițarea proiectului. 
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Dl cons. Ceunaș Constantin – Panaite să iși facă treaba, a rămas un dezastru pe străzi după ce a efectuat 

lucrările de gaze. 

Dl primar- am vorbit cu ei, vor veni să refacă drumul. 

Dl cons Ceunaș Constantin - ce se întâmplă cu PUG-ul? 

Dl primar - mai avem de luat avizul de la Drumuri Naționale. 

Dl cons. Ceunaș Constantin- hai să mai facem un puț la Șipote. 

Dl primar- da, dar să vedem unde. 

Dl viceprimar Hamad Al Essa Talal - ar trebui la Parcul cu PINI să facem un puț. 

Dl Dăscălescu Costel Sorin – este jumătatea lui noiembrie, avem contract de deszăpezire? 

Dl. primar- am vorbit cu dl viceprimar să facă referat. 

Dl. cons. Brînză Mihai cât de receptivi sunt oamenii  la ajutorul de caldură. 

Dl. primar – vin dar nu se încadrează forte mulți. 

Dl. viceprimar- să spuneți de 29.11.2022 la Căminul Cultural. 

D-na consilier Crețu Carmen- de ce nu avem presiune la apă pe str. Răzășie? 

Dl. primar- pentru ca nu mai avem apă. 

Dl. viceprimar – la F1 aveam la început 9 mc, acum avem doar 3 mc, nu mai este apă. 

Dl. Primar – nu este apă, dar cea mai mare problemă o avem pe satele Crihan și SohodoL 

  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. 

 

 

  

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          Contrasemnează, 

          Mihai BRÎNZĂ                                                           SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI                                                                                                         

                                                                                                              Elena-Irina SILAV 


