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Nr. 30/ 13.04.2021       
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea bugetului local al comunei Magura pentru anul 2021 
 
Consiliul Local al comunei Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   .04.2021 

 Luând în dezbatere: 
a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura  – Dl. Costrăş Iordache, înregistrat sub nr.   

4863/ 13.04.2021; 
b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4865/ 13.04.2021 întocmit de d-na Popa Maricica 

consilier superior în cadrul Compartimentui financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări 
buget și gestiune al aparatului de  specialitate a primarului; 

c) Adresa nr. 445 din 17.03.2021 emisa de ANAF – AJFP Bacau – Serviciul de sinteza si 
Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale;  

d) Adresa nr. 481/ 01.04.2021 emisa de ANAF – AJFP Bacau – Serviciul de sinteza si Asistenta 
Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale; 

e) Adresa nr. 6441 din 09.04.2021 emisa de Consiliul Judetean Bacau; 
f) Adresa nr. 155 din 12.02.2021 emisa de Scoala Gimnaziala Emil Braescu;  
g) Anunțul nr. 4128 / 06.04.2021. 
Având în vedere temeiurile juridice ale: 

a) art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit.a), art.155 alin.  (1) lit.c) si alin.(4) lit. b) din O.U.G. nr.57/ 
2019 privind Codul Administrativ; 

b) art. 34 alin. (2) şi art. 58 din Legea nr.273/ 2006 privind finantele publice locale cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

-  Legii nr. 15/ 08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021. 
Avizele cu caracter consultativ  ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 

Măgura. 
In temeiul prevederilor art.133 alin. (1), art.134 alin.(1), art.136 alin.(8), art.136 alin. (1) lit.a), 

art.139  alin.(1) si alin.(3) lit.a), art.140 alin.(1), art.197 alin.(1) lit.a) si art.243 alin(1) lit.a)  din OUG  nr.57/ 
2019 privind Codul Administrativ 

 
Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. – Se  aproba  Bugetul local  al comunei Magura pentru anul 2021, in suma de 8.792.000 lei 

la  venituri si 11.416.000 lei  la cheltuieli  cu nominalizare pe capitole si  categorii  de cheltuieli, conform 
anexei nr. 1 care fac parte integranta din  prezenta hotarare. 

Art.2. – Se aproba  lista obiectivelor de investitii pe anul 2021 – anexa nr.2. 
            Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către ordonatorul principal de 
credite şi Compartimentul financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și gestiune. 

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei Instituţiei prefectului – Judeţul 
Bacau pentru legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în monitorul oficial local și 
pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 
 

 
 
 
Nr.   
Din  .                2021 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărârea adoptată azi………........2021, cu un numar de voturi „ pentru”___,voturi „abţineri” ___, voturi „împotrivă” ___, din totalul de        

consilieri prezenţi.     
 

Iniţiator, 

…………………………….………………………… 
 

PRIMAR– COSTRĂȘ IORDACHE  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

……………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA APETROAEI 
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Nr.4863 / 13.04.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
La Proiectul de hotarare privind  bugetul local al comunei Magura pentru anul 2021 

 
Stimati consilieri, 
 
Proiectul de buget pe anul 2021  propus spre analiza si aprobare prezinta veniturile si cheltuielile 
stabilite pentru acest an,necesare pentru buna functionare a unitatii admninistrativ-teritoriale 
Magura    si dezvoltarea comunei. 
Bugetul este elaborat pe cele doua sectiuni,de functionare si dezvoltare,veniturile fiind 
prezentate pe surse de provenienta iar cheltuielile pe capitole bugetare,grupate dupa natura lor 
economica si dupa destinatie . 
Proiectul de buget pentru anul 2021 este elaborat în contextul implementării unei politici 
bugetare orientată spre atingerea echilibrului bugetar, utilizării eficiente a fondurilor publice şi al 
asigurării îndeplinirii principalelor funcţii ale administraţiei publice locale de : 
- administrare şi bună gestiune a bunurilor şi fondurilor publice comunale 
- accesarea fondurilor comunitare şi derulării programelor de dezvoltare şi a infrastructurilor 
publice şi sociale: drumuri, alimentări cu apă şi canalizare, şcoli, sport şi cultură, iluminat public. 
 
Principalele coordonate ale politicii bugetare în anul 2021 vizează: 
- susţinerea politicilor prioritare din toate domeniile 
- finanţarea pe bază de programe, punându-se accent pe criteriul performanţei 
- structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu priorităţile formulate . 
 
Principalele obiective: 
- realizarea programelor de reabilitare a drumurilor comunale 
- asigurarea surselor financiare pentru lucrări de investiţii în continuare 
- realizarea unor lucrări noi de investiţii 
- participarea la cofinanţarea unor programe cu finanţare externa 
- atragerea de surse alternative de fonduri 
Fundamentarea si dimensionarea cheltuielilor s-a realizat in concordanta cu prevederile Legii 
273/2006 privind finantele publice locale, Legii nr.15 a  bugetului de stat pe anul 2021  si 
precizarilor MFP privind definitivarea si aprobarea bugetului,in baza adreselor nr.445  din  
17.03.2021, 481 /01.04.2021, emise de catre Directia Generala a Finantelor Publice Bacau,  
adresa nr. 6441 /09.04.2021  a Consiliului Judetean Bacau prin care ne-au fost repartizate  
sumele pentru anul 2021. 
La elaborarea bugetului de venituri şi de cheltuieli s-au avut în vedere prevederile legale, 
reglementările şi normele în vigoare. 

La fundamentarea bugetului s-au avut in vedere proiectele depuse la  MDRAP   si AFIR 
cu cererile de finantare aprobate, precum si prioritatile de dezvoltare ale comunei : asfaltare, 
extindere retele gaze naturale, dezvoltarea infrastructurii scolare. 

 
 
VENITURILE TOTALE  propuse pe anul 2021  sunt in suma de 8.792.000 lei; 
CHELTUIELI TOTALE  propuse a fi finantate in anul 2021 in suma totala de 11.416.000  lei, 
se detaliaza pe sectiuni, dupa cum urmeaza : 



A. Sectiunea de functionare  in suma de  5.076.000  lei; 
B. Sectiunea de dezvoltare  in suma de    6.340.000  lei; 

 
A. Cheltuielile sectiunii de functionare, respectiv cheltuielile curente, necesare 

realizarii atributiilor si competentelor comunei Magura, se detaliaza pe capitole si si 
titluri de cheltuieli, astfel : 

 
 
 Denumire indicator Cap./ titlu 5.076.000 
1 Autoritati publice 51.02 1.997.000 
 -Cheltuieli de personal 10 1.590.000 
 -Bunuri si servicii 20 370.000 
 -Asociatii si fundatii 59 37.000 
2 Transferuri  cu cararcter general intre diferite 

nivele ale administratiei 
56.02 
 

60.000 

 -Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 60.000 

3 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 302.000 
 -Cheltuieli de personal 10 227.000 
 -Bunuri si servicii 20 75.000 
4 Invatamant 65.02 429.000 
 -Bunuri si servicii- din care:Finantare complementara 

77.000 lei(naveta-24.000:multifunctional 3000 
lei:carburanti 20.000 lei:masa scoala pentru 
programul,,Educatie pentru fiecare,,30.000 lei). 

20 282.000 

 - Asistenta sociala(stimulent educational,copii 
cu cerinte educationale speciale ) 

57 68.000 
 

 -Burse –  din care Finantare complementara 43.000 
lei 

59 79.000 

5 Cultura,recreere si religie 67.02 155.000 
 -Bunuri si servicii 20 5.000 
 -Alte cheltuieli – sustinerea cultelor 59 150.000 
6 Asigurari si asistenta sociala 68.02 1.055.000 
 -Cheltuieli de personal 10 457.000 
 - Asistenta sociala 57 598.000 
7 Locuinte,servicii de dezvoltare publica 70.02 578.000 
 -Cheltuieli de personal 10 333.000 
 -Bunuri si servicii 20 245.000 
10 Protectia mediului 74.02 400.000 
 -Bunuri si servicii 20 400.000 
11 Transporturi 84.02 100.000 
 -Bunuri si servicii 20 100.000 
 
B.Cheltuielile sectiunii de dezvoltare, in suma de 6.340.000  lei  sunt destinate  obiectivelor de 
investitii finantate  din bugeul local dar si din programe nationale si subventii si transferuri, astfel: 
 
 Denumire indicator  6.340.000 

1. Intocmire Plan Urbanistic  General al comunei  Magura 51.02 36.000 
2. Actualizare inventar domeniu public 51.02 20.000 
3. Echipamente IT 51.02 20.000 
4. Achizitionare autoturism Dacia Duster 51.02 90.000 
5. Infiintare si dotare gradinita 2 grupe cu program normal 

si 2 grupe program prelungit, sat  Crihan, comuna  
65.02 1.101.000 

 



Magura, judetul Bacau” 
6. Construire  gradinita 3 grupe  localitatea Magura, 

comuna Magura, judetul Bacau 
65.02 374.000 

7. Reabilitare si dotare scoala sat Crihan  comuna Magura, 
judetul Bacau 

65.02 632.000 

8. Reabilitare, modernizare, dotare si extindere cu sala de 
sport Scoala Gimnaziala Emil Braescu, sat Magura, 
comuna Magura, judetul Bacau 

65.02 70.000 

9. Modernizare baza sportiva prin construire sala de sport 
sat Crihan,com.Magura,judetul Bacau 

65.02 50.000 

10. Demolare Scoala Sohodol si infiintare baza sportiva 65.02 40.000 

11. Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, sat 
Magura, comuna Magura. 

67.02 660.000 

12. Achizitie si amenajare 1 loc de joaca  in zona IN 
COTURI 

67.02 0 

13. Dotarea cu utilaje a Serviciului de gospodarire comunala 
al comunei Magura, judetul Bacau: tractor si accesorii:  
lama de zapada, tocator crengi, remorca, sararita. 

70.02 80.000 

14. Cupa trapezoidala buldoexcavator 70.02 10.000 
15. Modernizare iluminat public in comuna Magura 70.02 15.000 
16. Infiintare  sistem distributie gaze naturale in localitatile 

Crihan si Dealu Mare apartinatoare  com.Magura, 
jud.Bacau 

70.02 153.000 

17. Extindere sistem distributie  gaze naturale satele Crihan, 
Dealu Mare, Magura com.Magura, jud.Bacau 

70.02 283.000 

18. Lucrari investitii cuprinse in lista minima de lucrari 
impuse de CRAB inainte de  predarea serviciului 

70.02 85.000 

19. Expropiere teren pentru puturi apa  100.000 
20. Leasing autoutilitara pentru serviciul de Gospodarire 

comunala 
70.02 36.000 

21. Modernizare drumuri de interes local in comuna Magura, 
zona INTRE VII, RAZASIE, COTON si ARMANU 

84.02 2.271.000 

22. Intocmire documentatie  pentru obiectivul Modernizare 
drumuri de interes local, zona – Cujbic, Poarta Jitariei 

84.02 40.000 

23. Lucrari de prima urgenta de reabilitare drumuri din 
comuna Magura, judetul Bacau 

84.02 150.000 

24. Intocmire documentatie pentru obiectivul de investitii 
Modernizare drumuri de interes local, str.Bisericii, 
sat.Magura. 

84.02 24.000 

 
Dupa aprobare, pe parcursul exercitiului bugetar, in functie de evolutia executiei bugetare, a 
angajamentelor si prioritatilor, bugetul poate fi rectificat, in conditiile legii. 
Avand in vedere ca este indeplinita procedura aplicata pentru asigurarea transparentei 
decizionale in administratia publica, potrivit actelor normative in vigoare, fata de cele prezentate, 
a fost elaborat proiectul de buget alaturat pe care il supun spre aprobare Consiliului Local al 
comunei Magura in forma prezentata . 
 

PRIMAR, 
Costras Iordache 

 
 
 



Comuna Magura , Judetul Bacau                                                                                                                        
Compartimentul Financiar-contabil-buget- incasari venituri  
Nr.inreg.  4865  din 13.04.2021 
 
 
 
                                                                  Raport de specialitate   
Referinta :   Proiectul de hotarare  privind aprobarea Bugetului local  al Comunei Magura  
pentru  anul 2021 
 
 
 
              Proiectul de buget pe anul 2021  propus spre analiza si aprobare prezinta veniturile si 
cheltuielile stabilite pentru acest an,necesare pentru buna functionare a unitatii admninistrativ-
teritoriale Magura    si dezvoltarea comunei. 
 Bugetul este elaborat pe cele doua sectiuni ,de functionare si dezvoltare ,veniturile fiind 
prezentate pe surse de provenienta iar cheltuielile pe capitole bugetare,grupate dupa natura lor 
economica si dupa destinatie .  
           Proiectul de buget pentru anul 2021 este elaborat în contextul implementării unei politici 
bugetare orientată spre atingerea echilibrului bugetar, utilizării eficiente a fondurilor publice şi al 
asigurării îndeplinirii principalelor funcţii ale administraţiei publice locale de :  
          - administrare şi bună gestiune a bunurilor şi fondurilor publice comunale  
          - accesarea fondurilor comunitare şi derulării programelor de dezvoltare şi a 
infrastructurilor publice şi sociale: drumuri, alimentări cu apă şi canalizare, şcoli, sport şi cultură, 
iluminat public. 
 
              Principalele coordonate ale politicii bugetare în anul 2021 vizează:  
- susţinerea politicilor prioritare din toate domeniile  
- finanţarea pe bază de programe, punându-se accent pe criteriul performanţei  
- structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu priorităţile formulate . 
 
             Principalele obiective:  
- realizarea programelor de reabilitare a drumurilor comunale  
- asigurarea surselor financiare pentru lucrări de investiţii în continuare  
- realizarea unor lucrări noi de investiţii  
- participarea la cofinanţarea unor programe cu finanţare externa  
- atragerea de surse alternative de fonduri 
         Fundamentarea si dimensionarea cheltuielilor s-a realizat in concordanta cu prevederile 
Legii 273/2006 privind finantele publice locale, Legii nr.15 a  bugetului de stat pe anul 2021  si 
precizarilor MFP privind definitivarea si aprobarea bugetului ,in baza adreselor nr.445  din  
17.03.2021, 481 /01.04.2021, emise de catre Directia Generala a Finantelor Publice Bacau,  
adresa nr. 6441 /09.04.2021  a Consiliului Judetean Bacau prin care ne-au fost repartizate  
sumele pentru anul 2021. 
         La elaborarea bugetului de venituri şi de cheltuieli s-au avut în vedere prevederile legale, 
reglementările şi normele în vigoare.  

La fundamentarea bugetului s-au avut in vedere proiectele depuse la  MDRAP   si AFIR 
cu cererile de finantare aprobate  , precum si prioritatile de dezvoltare ale comunei : asfaltare, 
extindere retele gaze naturale , dezvoltarea infrastructurii scolare.        
VENITURILE TOTALE  propuse pe anul 2021  sunt in suma de 8.792.000 lei ; 
CHELTUIELI TOTALE  propuse a fi finantate in anul 2021 in suma totala de 11.416.000  lei , 
se detaliaza pe sectiuni, dupa cum urmeaza : 

A. Sectiunea de functionare  in suma de  5.076.000  lei ; 
B. Sectiunea de dezvoltare  in suma de    6.340.000  lei ; 

 



A. Cheltuielile sectiunii de functionare , respectiv cheltuielile curente , necesare 
realizarii atributiilor si competentelor comunei Magura , se detaliaza pe capitole si 
si titluri de cheltuieli , astfel :   

 Denumire indicator  Cap./ titlu  5.076.000 
1 Autoritati publice 51.02 1.997.000 
 -Cheltuieli de personal  10 1.590.000 
 -Bunuri si servicii 20    370.000 
 -Asociatii si fundatii 59 37.000 

2 Transferuri  cu cararcter general intre diferite 
nivele ale administratiei  

56.02 
 

60.000 

 -Transferuri intre unitati ale administratiei publice   51 60.000 

3 Ordine publica si siguranta nationala  61.02 302.000 
 -Cheltuieli de personal  10 227.000 
 -Bunuri si servicii 20 75.000 

4 Invatamant 65.02 429.000 
 -Bunuri si servicii- din care:Finantare 

complementara 77.000 lei(naveta-
24.000:multifunctional 3000 lei:carburanti 20.000 
lei:masa scoala pentru programul ,,Educatie 
pentru fiecare,,30.000 lei). 

20 282.000 

 - Asistenta sociala(stimulent educational,copii 
cu cerinte educationale speciale ) 

57 68.000 
 

 -Burse –  din care Finantare complementara 
43.000 lei  

59 79.000 

5 Cultura,recreere si religie 67.02 155.000 
 -Bunuri si servicii 20    5.000 
 -Alte cheltuieli – sustinerea cultelor 59 150.000 

6 Asigurari si asistenta sociala 68.02 1.055.000 
 -Cheltuieli de personal  10 457.000 
 - Asistenta sociala  57 598.000 

7 Locuinte,servicii de dezvoltare publica 70.02 578.000 
 -Cheltuieli de personal  10 333.000 
 -Bunuri si servicii 20 245.000 

10 Protectia mediului 74.02 400.000 
 -Bunuri si servicii 20 400.000 

11 Transporturi 84.02 100.000 
 -Bunuri si servicii 20 100.000 

B.Cheltuielile sectiunii de dezvoltare , in suma de 6.340.000  lei  sunt destinate  obiectivelor 
de investitii finantate  din bugeul local dar si din programe nationale si subventii si transferuri, 
astfel : 

 Denumire indicator   6.340.000 
1. Intocmire Plan Urbanistic  General al comunei  Magura 51.02 36.000 
2. Actualizare inventar domeniu public 51.02 20.000 
3. Echipamente IT 51.02 20.000 
4. Achizitionare autoturism Dacia Duster 51.02 90.000 
5. Infiintare si dotare gradinita 2 grupe cu program normal 

si 2 grupe program prelungit  , sat  Crihan , comuna  
Magura , judetul Bacau”   

65.02 1.101.000 
 

6. Construire  gradinita 3 grupe  localitatea Magura , 
comuna Magura , judetul Bacau 

65.02 374.000 

7. Reabilitare si dotare scoala sat Crihan  comuna Magura , 65.02 632.000 



judetul Bacau   
8. Reabilitare, modernizare, dotare si extindere cu sala de 

sport Scoala Gimnaziala Emil Braescu , sat Magura, 
comuna Magura, judetul Bacau 

65.02 70.000 

9. Modernizare baza sportiva prin construire sala de sport 
sat Crihan ,com.Magura,judetul Bacau 

65.02 50.000 

10. Demolare Scoala Sohodol si infiintare baza sportiva   65.02 40.000 

11. Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural , sat 
Magura, comuna Magura. 

67.02 660.000 

12. Achizitie si amenajare 1 loc de joaca  in zona IN 
COTURI  

67.02 0 

13. Dotarea cu utilaje a Serviciului de gospodarire comunala 
al comunei Magura , judetul Bacau : tractor si accesorii:  
lama de zapada , tocator crengi,remorca,sararita. 

70.02 80.000 

14. Cupa trapezoidala buldoexcavator 70.02 10.000 
15. Modernizare iluminat public in comuna Magura 70.02 15.000 
16. Infiintare  sistem distributie gaze naturale in localitatile 

Crihan si Dealu Mare apartinatoare  com.Magura , 
jud.Bacau 

70.02 153.000 

17. Extindere sistem distributie  gaze naturale satele Crihan, 
Dealu Mare ,Magura com.Magura , jud.Bacau 

70.02 283.000 

18. Lucrari investitii cuprinse in lista minima de lucrari 
impuse de CRAB inainte de  predarea serviciului 

70.02 85.000 

19. Expropiere teren pentru puturi apa  100.000 
20. Leasing autoutilitara pentru serviciul de Gospodarire 

comunala 
70.02 36.000 

21. Modernizare drumuri de interes local in comuna Magura 
, zona INTRE VII , RAZASIE , COTON si ARMANU 

84.02 2.271.000 

22. Intocmire documentatie  pentru obiectivul Modernizare 
drumuri de interes local , zona –Cujbic,Poarta Jitariei 

84.02 40.000 

23. Lucrari de prima urgenta de reabilitare drumuri din 
comuna Magura , judetul Bacau 

84.02 150.000 

24. Intocmire documentatie pentru obiectivul de investitii 
Modernizare drumuri de interes 
local,str.Bisericii,sat.Magura. 

84.02 24.000 

 
            Dupa aprobare , pe parcursul exercitiului bugetar , in functie de evolutia executiei 
bugetare , a angajamentelor si prioritatilor , bugetul poate fi rectificat  in conditiile legii. 
           Avand in vedere ca este indeplinita procedura aplicata pentru asigurarea transparentei 
decizionale in administratia publica , potrivit actelor normative in vigoare , fata de cele prezentate 
, a fost elaborat proiectul de buget alaturat pe care il supun spre aprobare Consiliului Local al 
comunei Magura in forma prezentata . 
  

Consilier superior, 
POPA MARICICA 
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Nr. 30/ 13.04.2021       
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea bugetului local al comunei Magura pentru anul 2021 
 
Consiliul Local al comunei Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   .04.2021 

 Luând în dezbatere: 
a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura  – Dl. Costrăş Iordache, înregistrat sub nr.   

4863/ 13.04.2021; 
b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4865/ 13.04.2021 întocmit de d-na Popa Maricica 

consilier superior în cadrul Compartimentui financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări 
buget și gestiune al aparatului de  specialitate a primarului; 

c) Adresa nr. 445 din 17.03.2021 emisa de ANAF – AJFP Bacau – Serviciul de sinteza si 
Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale;  

d) Adresa nr. 481/ 01.04.2021 emisa de ANAF – AJFP Bacau – Serviciul de sinteza si Asistenta 
Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale; 

e) Adresa nr. 6441 din 09.04.2021 emisa de Consiliul Judetean Bacau; 
f) Adresa nr. 155 din 12.02.2021 emisa de Scoala Gimnaziala Emil Braescu;  
g) Anunțul nr. 4128 / 06.04.2021. 
Având în vedere temeiurile juridice ale: 

a) art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit.a), art.155 alin.  (1) lit.c) si alin.(4) lit. b) din O.U.G. nr.57/ 
2019 privind Codul Administrativ; 

b) art. 34 alin. (2) şi art. 58 din Legea nr.273/ 2006 privind finantele publice locale cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

-  Legii nr. 15/ 08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021. 
Avizele cu caracter consultativ  ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 

Măgura. 
In temeiul prevederilor art.133 alin. (1), art.134 alin.(1), art.136 alin.(8), art.136 alin. (1) lit.a), 

art.139  alin.(1) si alin.(3) lit.a), art.140 alin.(1), art.197 alin.(1) lit.a) si art.243 alin(1) lit.a)  din OUG  nr.57/ 
2019 privind Codul Administrativ 

 
Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. – Se  aproba  Bugetul local  al comunei Magura pentru anul 2021, in suma de 8.792.000 lei 

la  venituri si 11.416.000 lei  la cheltuieli  cu nominalizare pe capitole si  categorii  de cheltuieli, conform 
anexei nr. 1 care fac parte integranta din  prezenta hotarare. 

Art.2. – Se aproba  lista obiectivelor de investitii pe anul 2021 – anexa nr.2. 
            Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către ordonatorul principal de 
credite şi Compartimentul financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și gestiune. 

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei Instituţiei prefectului – Judeţul 
Bacau pentru legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în monitorul oficial local și 
pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 
 

 
 
 
Nr.   
Din  .                2021 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărârea adoptată azi………........2021, cu un numar de voturi „ pentru”___,voturi „abţineri” ___, voturi „împotrivă” ___, din totalul de        

consilieri prezenţi.     
 

Iniţiator, 

…………………………….………………………… 
 

PRIMAR– COSTRĂȘ IORDACHE  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

……………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA APETROAEI 



R O M Â N I A 
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PRIMARUL 
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Nr.4863 / 13.04.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
La Proiectul de hotarare privind  bugetul local al comunei Magura pentru anul 2021 

 
Stimati consilieri, 
 
Proiectul de buget pe anul 2021  propus spre analiza si aprobare prezinta veniturile si cheltuielile 
stabilite pentru acest an,necesare pentru buna functionare a unitatii admninistrativ-teritoriale 
Magura    si dezvoltarea comunei. 
Bugetul este elaborat pe cele doua sectiuni,de functionare si dezvoltare,veniturile fiind 
prezentate pe surse de provenienta iar cheltuielile pe capitole bugetare,grupate dupa natura lor 
economica si dupa destinatie . 
Proiectul de buget pentru anul 2021 este elaborat în contextul implementării unei politici 
bugetare orientată spre atingerea echilibrului bugetar, utilizării eficiente a fondurilor publice şi al 
asigurării îndeplinirii principalelor funcţii ale administraţiei publice locale de : 
- administrare şi bună gestiune a bunurilor şi fondurilor publice comunale 
- accesarea fondurilor comunitare şi derulării programelor de dezvoltare şi a infrastructurilor 
publice şi sociale: drumuri, alimentări cu apă şi canalizare, şcoli, sport şi cultură, iluminat public. 
 
Principalele coordonate ale politicii bugetare în anul 2021 vizează: 
- susţinerea politicilor prioritare din toate domeniile 
- finanţarea pe bază de programe, punându-se accent pe criteriul performanţei 
- structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu priorităţile formulate . 
 
Principalele obiective: 
- realizarea programelor de reabilitare a drumurilor comunale 
- asigurarea surselor financiare pentru lucrări de investiţii în continuare 
- realizarea unor lucrări noi de investiţii 
- participarea la cofinanţarea unor programe cu finanţare externa 
- atragerea de surse alternative de fonduri 
Fundamentarea si dimensionarea cheltuielilor s-a realizat in concordanta cu prevederile Legii 
273/2006 privind finantele publice locale, Legii nr.15 a  bugetului de stat pe anul 2021  si 
precizarilor MFP privind definitivarea si aprobarea bugetului,in baza adreselor nr.445  din  
17.03.2021, 481 /01.04.2021, emise de catre Directia Generala a Finantelor Publice Bacau,  
adresa nr. 6441 /09.04.2021  a Consiliului Judetean Bacau prin care ne-au fost repartizate  
sumele pentru anul 2021. 
La elaborarea bugetului de venituri şi de cheltuieli s-au avut în vedere prevederile legale, 
reglementările şi normele în vigoare. 

La fundamentarea bugetului s-au avut in vedere proiectele depuse la  MDRAP   si AFIR 
cu cererile de finantare aprobate, precum si prioritatile de dezvoltare ale comunei : asfaltare, 
extindere retele gaze naturale, dezvoltarea infrastructurii scolare. 

 
 
VENITURILE TOTALE  propuse pe anul 2021  sunt in suma de 8.792.000 lei; 
CHELTUIELI TOTALE  propuse a fi finantate in anul 2021 in suma totala de 11.416.000  lei, 
se detaliaza pe sectiuni, dupa cum urmeaza : 



A. Sectiunea de functionare  in suma de  5.076.000  lei; 
B. Sectiunea de dezvoltare  in suma de    6.340.000  lei; 

 
A. Cheltuielile sectiunii de functionare, respectiv cheltuielile curente, necesare 

realizarii atributiilor si competentelor comunei Magura, se detaliaza pe capitole si si 
titluri de cheltuieli, astfel : 

 
 
 Denumire indicator Cap./ titlu 5.076.000 
1 Autoritati publice 51.02 1.997.000 
 -Cheltuieli de personal 10 1.590.000 
 -Bunuri si servicii 20 370.000 
 -Asociatii si fundatii 59 37.000 
2 Transferuri  cu cararcter general intre diferite 

nivele ale administratiei 
56.02 
 

60.000 

 -Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 60.000 

3 Ordine publica si siguranta nationala 61.02 302.000 
 -Cheltuieli de personal 10 227.000 
 -Bunuri si servicii 20 75.000 
4 Invatamant 65.02 429.000 
 -Bunuri si servicii- din care:Finantare complementara 

77.000 lei(naveta-24.000:multifunctional 3000 
lei:carburanti 20.000 lei:masa scoala pentru 
programul,,Educatie pentru fiecare,,30.000 lei). 

20 282.000 

 - Asistenta sociala(stimulent educational,copii 
cu cerinte educationale speciale ) 

57 68.000 
 

 -Burse –  din care Finantare complementara 43.000 
lei 

59 79.000 

5 Cultura,recreere si religie 67.02 155.000 
 -Bunuri si servicii 20 5.000 
 -Alte cheltuieli – sustinerea cultelor 59 150.000 
6 Asigurari si asistenta sociala 68.02 1.055.000 
 -Cheltuieli de personal 10 457.000 
 - Asistenta sociala 57 598.000 
7 Locuinte,servicii de dezvoltare publica 70.02 578.000 
 -Cheltuieli de personal 10 333.000 
 -Bunuri si servicii 20 245.000 
10 Protectia mediului 74.02 400.000 
 -Bunuri si servicii 20 400.000 
11 Transporturi 84.02 100.000 
 -Bunuri si servicii 20 100.000 
 
B.Cheltuielile sectiunii de dezvoltare, in suma de 6.340.000  lei  sunt destinate  obiectivelor de 
investitii finantate  din bugeul local dar si din programe nationale si subventii si transferuri, astfel: 
 
 Denumire indicator  6.340.000 

1. Intocmire Plan Urbanistic  General al comunei  Magura 51.02 36.000 
2. Actualizare inventar domeniu public 51.02 20.000 
3. Echipamente IT 51.02 20.000 
4. Achizitionare autoturism Dacia Duster 51.02 90.000 
5. Infiintare si dotare gradinita 2 grupe cu program normal 

si 2 grupe program prelungit, sat  Crihan, comuna  
65.02 1.101.000 

 



Magura, judetul Bacau” 
6. Construire  gradinita 3 grupe  localitatea Magura, 

comuna Magura, judetul Bacau 
65.02 374.000 

7. Reabilitare si dotare scoala sat Crihan  comuna Magura, 
judetul Bacau 

65.02 632.000 

8. Reabilitare, modernizare, dotare si extindere cu sala de 
sport Scoala Gimnaziala Emil Braescu, sat Magura, 
comuna Magura, judetul Bacau 

65.02 70.000 

9. Modernizare baza sportiva prin construire sala de sport 
sat Crihan,com.Magura,judetul Bacau 

65.02 50.000 

10. Demolare Scoala Sohodol si infiintare baza sportiva 65.02 40.000 

11. Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, sat 
Magura, comuna Magura. 

67.02 660.000 

12. Achizitie si amenajare 1 loc de joaca  in zona IN 
COTURI 

67.02 0 

13. Dotarea cu utilaje a Serviciului de gospodarire comunala 
al comunei Magura, judetul Bacau: tractor si accesorii:  
lama de zapada, tocator crengi, remorca, sararita. 

70.02 80.000 

14. Cupa trapezoidala buldoexcavator 70.02 10.000 
15. Modernizare iluminat public in comuna Magura 70.02 15.000 
16. Infiintare  sistem distributie gaze naturale in localitatile 

Crihan si Dealu Mare apartinatoare  com.Magura, 
jud.Bacau 

70.02 153.000 

17. Extindere sistem distributie  gaze naturale satele Crihan, 
Dealu Mare, Magura com.Magura, jud.Bacau 

70.02 283.000 

18. Lucrari investitii cuprinse in lista minima de lucrari 
impuse de CRAB inainte de  predarea serviciului 

70.02 85.000 

19. Expropiere teren pentru puturi apa  100.000 
20. Leasing autoutilitara pentru serviciul de Gospodarire 

comunala 
70.02 36.000 

21. Modernizare drumuri de interes local in comuna Magura, 
zona INTRE VII, RAZASIE, COTON si ARMANU 

84.02 2.271.000 

22. Intocmire documentatie  pentru obiectivul Modernizare 
drumuri de interes local, zona – Cujbic, Poarta Jitariei 

84.02 40.000 

23. Lucrari de prima urgenta de reabilitare drumuri din 
comuna Magura, judetul Bacau 

84.02 150.000 

24. Intocmire documentatie pentru obiectivul de investitii 
Modernizare drumuri de interes local, str.Bisericii, 
sat.Magura. 

84.02 24.000 

 
Dupa aprobare, pe parcursul exercitiului bugetar, in functie de evolutia executiei bugetare, a 
angajamentelor si prioritatilor, bugetul poate fi rectificat, in conditiile legii. 
Avand in vedere ca este indeplinita procedura aplicata pentru asigurarea transparentei 
decizionale in administratia publica, potrivit actelor normative in vigoare, fata de cele prezentate, 
a fost elaborat proiectul de buget alaturat pe care il supun spre aprobare Consiliului Local al 
comunei Magura in forma prezentata . 
 

PRIMAR, 
Costras Iordache 

 
 
 



Comuna Magura , Judetul Bacau                                                                                                                        
Compartimentul Financiar-contabil-buget- incasari venituri  
Nr.inreg.  4865  din 13.04.2021 
 
 
 
                                                                  Raport de specialitate   
Referinta :   Proiectul de hotarare  privind aprobarea Bugetului local  al Comunei Magura  
pentru  anul 2021 
 
 
 
              Proiectul de buget pe anul 2021  propus spre analiza si aprobare prezinta veniturile si 
cheltuielile stabilite pentru acest an,necesare pentru buna functionare a unitatii admninistrativ-
teritoriale Magura    si dezvoltarea comunei. 
 Bugetul este elaborat pe cele doua sectiuni ,de functionare si dezvoltare ,veniturile fiind 
prezentate pe surse de provenienta iar cheltuielile pe capitole bugetare,grupate dupa natura lor 
economica si dupa destinatie .  
           Proiectul de buget pentru anul 2021 este elaborat în contextul implementării unei politici 
bugetare orientată spre atingerea echilibrului bugetar, utilizării eficiente a fondurilor publice şi al 
asigurării îndeplinirii principalelor funcţii ale administraţiei publice locale de :  
          - administrare şi bună gestiune a bunurilor şi fondurilor publice comunale  
          - accesarea fondurilor comunitare şi derulării programelor de dezvoltare şi a 
infrastructurilor publice şi sociale: drumuri, alimentări cu apă şi canalizare, şcoli, sport şi cultură, 
iluminat public. 
 
              Principalele coordonate ale politicii bugetare în anul 2021 vizează:  
- susţinerea politicilor prioritare din toate domeniile  
- finanţarea pe bază de programe, punându-se accent pe criteriul performanţei  
- structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu priorităţile formulate . 
 
             Principalele obiective:  
- realizarea programelor de reabilitare a drumurilor comunale  
- asigurarea surselor financiare pentru lucrări de investiţii în continuare  
- realizarea unor lucrări noi de investiţii  
- participarea la cofinanţarea unor programe cu finanţare externa  
- atragerea de surse alternative de fonduri 
         Fundamentarea si dimensionarea cheltuielilor s-a realizat in concordanta cu prevederile 
Legii 273/2006 privind finantele publice locale, Legii nr.15 a  bugetului de stat pe anul 2021  si 
precizarilor MFP privind definitivarea si aprobarea bugetului ,in baza adreselor nr.445  din  
17.03.2021, 481 /01.04.2021, emise de catre Directia Generala a Finantelor Publice Bacau,  
adresa nr. 6441 /09.04.2021  a Consiliului Judetean Bacau prin care ne-au fost repartizate  
sumele pentru anul 2021. 
         La elaborarea bugetului de venituri şi de cheltuieli s-au avut în vedere prevederile legale, 
reglementările şi normele în vigoare.  

La fundamentarea bugetului s-au avut in vedere proiectele depuse la  MDRAP   si AFIR 
cu cererile de finantare aprobate  , precum si prioritatile de dezvoltare ale comunei : asfaltare, 
extindere retele gaze naturale , dezvoltarea infrastructurii scolare.        
VENITURILE TOTALE  propuse pe anul 2021  sunt in suma de 8.792.000 lei ; 
CHELTUIELI TOTALE  propuse a fi finantate in anul 2021 in suma totala de 11.416.000  lei , 
se detaliaza pe sectiuni, dupa cum urmeaza : 

A. Sectiunea de functionare  in suma de  5.076.000  lei ; 
B. Sectiunea de dezvoltare  in suma de    6.340.000  lei ; 

 



A. Cheltuielile sectiunii de functionare , respectiv cheltuielile curente , necesare 
realizarii atributiilor si competentelor comunei Magura , se detaliaza pe capitole si 
si titluri de cheltuieli , astfel :   

 Denumire indicator  Cap./ titlu  5.076.000 
1 Autoritati publice 51.02 1.997.000 
 -Cheltuieli de personal  10 1.590.000 
 -Bunuri si servicii 20    370.000 
 -Asociatii si fundatii 59 37.000 

2 Transferuri  cu cararcter general intre diferite 
nivele ale administratiei  

56.02 
 

60.000 

 -Transferuri intre unitati ale administratiei publice   51 60.000 

3 Ordine publica si siguranta nationala  61.02 302.000 
 -Cheltuieli de personal  10 227.000 
 -Bunuri si servicii 20 75.000 

4 Invatamant 65.02 429.000 
 -Bunuri si servicii- din care:Finantare 

complementara 77.000 lei(naveta-
24.000:multifunctional 3000 lei:carburanti 20.000 
lei:masa scoala pentru programul ,,Educatie 
pentru fiecare,,30.000 lei). 

20 282.000 

 - Asistenta sociala(stimulent educational,copii 
cu cerinte educationale speciale ) 

57 68.000 
 

 -Burse –  din care Finantare complementara 
43.000 lei  

59 79.000 

5 Cultura,recreere si religie 67.02 155.000 
 -Bunuri si servicii 20    5.000 
 -Alte cheltuieli – sustinerea cultelor 59 150.000 

6 Asigurari si asistenta sociala 68.02 1.055.000 
 -Cheltuieli de personal  10 457.000 
 - Asistenta sociala  57 598.000 

7 Locuinte,servicii de dezvoltare publica 70.02 578.000 
 -Cheltuieli de personal  10 333.000 
 -Bunuri si servicii 20 245.000 

10 Protectia mediului 74.02 400.000 
 -Bunuri si servicii 20 400.000 

11 Transporturi 84.02 100.000 
 -Bunuri si servicii 20 100.000 

B.Cheltuielile sectiunii de dezvoltare , in suma de 6.340.000  lei  sunt destinate  obiectivelor 
de investitii finantate  din bugeul local dar si din programe nationale si subventii si transferuri, 
astfel : 

 Denumire indicator   6.340.000 
1. Intocmire Plan Urbanistic  General al comunei  Magura 51.02 36.000 
2. Actualizare inventar domeniu public 51.02 20.000 
3. Echipamente IT 51.02 20.000 
4. Achizitionare autoturism Dacia Duster 51.02 90.000 
5. Infiintare si dotare gradinita 2 grupe cu program normal 

si 2 grupe program prelungit  , sat  Crihan , comuna  
Magura , judetul Bacau”   

65.02 1.101.000 
 

6. Construire  gradinita 3 grupe  localitatea Magura , 
comuna Magura , judetul Bacau 

65.02 374.000 

7. Reabilitare si dotare scoala sat Crihan  comuna Magura , 65.02 632.000 



judetul Bacau   
8. Reabilitare, modernizare, dotare si extindere cu sala de 

sport Scoala Gimnaziala Emil Braescu , sat Magura, 
comuna Magura, judetul Bacau 

65.02 70.000 

9. Modernizare baza sportiva prin construire sala de sport 
sat Crihan ,com.Magura,judetul Bacau 

65.02 50.000 

10. Demolare Scoala Sohodol si infiintare baza sportiva   65.02 40.000 

11. Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural , sat 
Magura, comuna Magura. 

67.02 660.000 

12. Achizitie si amenajare 1 loc de joaca  in zona IN 
COTURI  

67.02 0 

13. Dotarea cu utilaje a Serviciului de gospodarire comunala 
al comunei Magura , judetul Bacau : tractor si accesorii:  
lama de zapada , tocator crengi,remorca,sararita. 

70.02 80.000 

14. Cupa trapezoidala buldoexcavator 70.02 10.000 
15. Modernizare iluminat public in comuna Magura 70.02 15.000 
16. Infiintare  sistem distributie gaze naturale in localitatile 

Crihan si Dealu Mare apartinatoare  com.Magura , 
jud.Bacau 

70.02 153.000 

17. Extindere sistem distributie  gaze naturale satele Crihan, 
Dealu Mare ,Magura com.Magura , jud.Bacau 

70.02 283.000 

18. Lucrari investitii cuprinse in lista minima de lucrari 
impuse de CRAB inainte de  predarea serviciului 

70.02 85.000 

19. Expropiere teren pentru puturi apa  100.000 
20. Leasing autoutilitara pentru serviciul de Gospodarire 

comunala 
70.02 36.000 

21. Modernizare drumuri de interes local in comuna Magura 
, zona INTRE VII , RAZASIE , COTON si ARMANU 

84.02 2.271.000 

22. Intocmire documentatie  pentru obiectivul Modernizare 
drumuri de interes local , zona –Cujbic,Poarta Jitariei 

84.02 40.000 

23. Lucrari de prima urgenta de reabilitare drumuri din 
comuna Magura , judetul Bacau 

84.02 150.000 

24. Intocmire documentatie pentru obiectivul de investitii 
Modernizare drumuri de interes 
local,str.Bisericii,sat.Magura. 

84.02 24.000 

 
            Dupa aprobare , pe parcursul exercitiului bugetar , in functie de evolutia executiei 
bugetare , a angajamentelor si prioritatilor , bugetul poate fi rectificat  in conditiile legii. 
           Avand in vedere ca este indeplinita procedura aplicata pentru asigurarea transparentei 
decizionale in administratia publica , potrivit actelor normative in vigoare , fata de cele prezentate 
, a fost elaborat proiectul de buget alaturat pe care il supun spre aprobare Consiliului Local al 
comunei Magura in forma prezentata . 
  

Consilier superior, 
POPA MARICICA 



 
ANEXA  NR. 1 la  proiect HCL nr. 30 din 13.04.2020  

 
VENITURILE TOTALE  propuse pe anul 2021  sunt in suma de 8.792.000 lei; 
CHELTUIELI TOTALE  propuse a fi finantate in anul 2021 in suma totala de 11.416.000  lei, 
se detaliaza pe sectiuni, dupa cum urmeaza: 

A. Sectiunea de functionare  in suma de  5.076.000  lei ; 
B. Sectiunea de dezvoltare  in suma de    6.340.000  lei ; 

A. Cheltuielile SECTIUNII DE FUNCTIONARE, respectiv cheltuielile curente, necesare 
realizarii atributiilor si competentelor comunei Magura, se detaliaza pe capitole si si 
titluri de cheltuieli, astfel :   

 
 Denumire indicator  Cap./ titlu  5.076.000 
1 Autoritati publice 51.02 1.997.000 
 -Cheltuieli de personal  10 1.590.000 
 -Bunuri si servicii 20    370.000 
 -Asociatii si fundatii 59 37.000 
2 Transferuri  cu cararcter general intre diferite 

nivele ale administratiei  
56.02 

 
60.000 

 -Transferuri intre unitati ale administratiei publice   51 60.000 

3 Ordine publica si siguranta nationala  61.02 302.000 
 -Cheltuieli de personal  10 227.000 
 -Bunuri si servicii 20 75.000 
4 Invatamant 65.02 429.000 
 -Bunuri si servicii- din care:Finantare complementara 

77.000 lei(naveta-24.000; multifunctional 3000 lei; 
carburanti 20.000 lei; masa scoala pentru 
programul,,Educatie pentru fiecare,,30.000 lei). 

20 282.000 

 - Asistenta sociala(stimulent educational,copii 
cu cerinte educationale speciale ) 

57 68.000 
 

 -Burse –  din care Finantare complementara 43.000 lei  59 79.000 
5 Cultura,recreere si religie 67.02 155.000 
 -Bunuri si servicii 20    5.000 
 -Alte cheltuieli – sustinerea cultelor 59 150.000 
6 Asigurari si asistenta sociala 68.02 1.055.000 
 -Cheltuieli de personal  10 457.000 
 - Asistenta sociala  57 598.000 
7 Locuinte,servicii de dezvoltare publica 70.02 578.000 
 -Cheltuieli de personal  10 333.000 
 -Bunuri si servicii 20 245.000 

10 Protectia mediului 74.02 400.000 
 -Bunuri si servicii 20 400.000 

11 Transporturi 84.02 100.000 
 -Bunuri si servicii 20 100.000 

 
 



B.Cheltuielile SECTIUNII DE DEZVOLTARE, in suma de 6.340.000  lei  sunt destinate  
obiectivelor de investitii finantate  din bugeul local dar si din programe nationale si subventii si 
transferuri, astfel : 

 Denumire indicator   6.340.000 
1. Intocmire Plan Urbanistic  General al comunei  Magura 51.02 36.000 
2. Actualizare inventar domeniu public 51.02 20.000 
3. Echipamente IT 51.02 20.000 
4. Achizitionare autoturism Dacia Duster 51.02 90.000 
5. Infiintare si dotare gradinita 2 grupe cu program normal si 2 

grupe program prelungit, sat  Crihan, comuna  Magura, judetul 
Bacau”   

65.02 1.101.000 
 

6. Construire  gradinita 3 grupe  localitatea Magura, comuna 
Magura, judetul Bacau 

65.02 374.000 

7. Reabilitare si dotare scoala sat Crihan  comuna Magura, 
judetul Bacau   

65.02 632.000 

8. Reabilitare, modernizare, dotare si extindere cu sala de sport 
Scoala Gimnaziala Emil Braescu, sat Magura, comuna 
Magura, judetul Bacau 

65.02 70.000 

9. Modernizare baza sportiva prin construire sala de sport sat 
Crihan, com.Magura,judetul Bacau 

65.02 50.000 

10. Demolare Scoala Sohodol si infiintare baza sportiva   65.02 40.000 

11. Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, sat Magura, 
comuna Magura. 

67.02 660.000 

12. Achizitie si amenajare 1 loc de joaca  in zona IN COTURI  67.02 0 
13. Dotarea cu utilaje a Serviciului de gospodarire comunala al 

comunei Magura, judetul Bacau: tractor si accesorii,   lama de 
zapada, tocator crengi, remorca, sararita. 

70.02 80.000 

14. Cupa trapezoidala buldoexcavator 70.02 10.000 
15. Modernizare iluminat public in comuna Magura 70.02 15.000 
16. Infiintare  sistem distributie gaze naturale in localitatile Crihan 

si Dealu Mare apartinatoare  com.Magura, jud.Bacau 
70.02 153.000 

17. Extindere sistem distributie  gaze naturale satele Crihan, Dealu 
Mare,Magura com.Magura, jud.Bacau 

70.02 283.000 

18. Lucrari investitii cuprinse in lista minima de lucrari impuse de 
CRAB inainte de  predarea serviciului 

70.02 85.000 

19. Expropiere teren pentru puturi apa  100.000 
20. Leasing autoutilitara pentru serviciul de Gospodarire 

comunala 
70.02 36.000 

21. Modernizare drumuri de interes local in comuna Magura, zona 
INTRE VII, RAZASIE, COTON si ARMANU 

84.02 2.271.000 

22. Intocmire documentatie  pentru obiectivul Modernizare 
drumuri de interes local, zona – Cujbic, Poarta Jitariei 

84.02 40.000 

23. Lucrari de prima urgenta de reabilitare drumuri din comuna 
Magura, judetul Bacau 

84.02 150.000 

24. Intocmire documentatie pentru obiectivul de investitii 
Modernizare drumuri de interes local, str.Bisericii, sat.Magura. 

84.02 24.000 

       Primar,                                                                                       Contabil, 
Iordache Costrăș                                                                            Popa Maricica 
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LISTA 

Nr Cheltuieli totale din care 

crt

Pe seama 
transferurilo
r de la alte 

bugete
Toatal general 2,770,000.00 6,340,000.00 2,770,000.00 946,000.00 2,624,000.00
A. Lucrari in continuare 14,825,020.00 1,548,000.00 0.00 5,118,000.00 1,548,000.00 946,000.00 2,624,000.00

B. Lucrari noi 495,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00
C. Alte cheltuieli de investitii 7,109,033.00 1,207,000.00 0.00 1,207,000.00 1,207,000.00
potrivit clasif. Bugetare pe capitole

Cap 51.02.71 total din care
Autoritati executive 345,000.00 166,000.00 166,000.00 166,000.00
C. Alte cheltuieli de investitii 345,000.00 166,000.00 166,000.00 166,000.00

1
Intocmire Plan Urbanistic  General al 
comunei  Magura 120,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00 36,000.00

2 Actualizare inventar domeniu public 115,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00
3 Echipamente IT 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00
4 Achizitionare autoturism Dacia Duster 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 90,000.00

Cap 65.02.71 total din care
Invatamant 9,157,261.00 230,000.00 2,267,000.00 230,000.00 946,000.00 1,091,000.00
A. Lucrari in continuare 5,213,881.00 70,000.00 2,107,000.00 70,000 946,000.00 1,091,000.00

5

 Infiintare si dotare gradinita 2 grupe cu 
program normal si 2 grupe program 
prelungit  , sat  Crihan , comuna  Magura , 
judetul Bacau”  2.982.944 10,000.00 1,101,000.00 10,000.00 0.00 1,091,000.00

6
 Construire  gradinita 3 grupe  localitatea 
Magura , comuna Magura , judetul Bacau 1,164,517 20,000.00 374,000.00 20,000.00 354,000.00
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7
Reabilitare si dotare scoala sat Crihan  
comuna Magura , judetul Bacau  1,066,420 40,000.00 632,000.00 40,000.00 592,000.00
C. Alte cheltuieli de investitii 3,943,380.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00

8

Reabilitare, modernizare, dotare si 
extindere cu sala de sport Scoala 
Gimnaziala Emil Braescu , sat Magura, 
comuna Magura, judetul Bacau 3,853,380.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00

9

Modernizare baza sportiva prin construire 
sala de sport sat Crihan 
,com.Magura,judetul Bacau

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

10
Demolare Scoala sat Sohodol si infiintare 
baza sportiva 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
CAP.67.02.71 Cultura, recreere, religie    
din care 2,956,579.00 660,000.00 660,000.00

A. Lucrari in continuare 2,886,579.00 660,000.00 660,000.00

11 Reabilitare, modernizare si dotare camin 
cultural , sat Magura, comuna Magura
judetul Bacau 2.886.579 0.00 660,000.00 660,000.00

C.Alte cheltuieli de investitii 70,000 0.00 0.00 0.00

12 Achizitie si amenajare 1 loc de joaca  
zona  Coturi 70,000.00 0.00 0.00 0.00
CAP.70.02.71 Locuinte, servicii si 
dezvoltare publica  total din care  : 762,000.00 762,000.00
A. Lucrari in continuare 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00

13

Dotarea cu utilaje a Serviciului de 
gospodarire comunala al comunei Magura 
, judetul Bacau : tractor si accesorii(lama 
de zapada,tocator 
crengi,remorca,sararita) 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00
B.Lucrari noi 499,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

14
Modernizare iluminat public in comuna 
Magura 495,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
C. Alte cheltuieli de investitii 2,536,653.00 667,000.00 667,000.00 667,000.00

15 Achizitie cupa buldoexcavator 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

16

Infiintare sistem de distributie gaze 
naturale in  localitatile Crihan si Dealu 
Mareapartinatoare comunei Magura , 
jud.Bacau 1,967,653 153,000.00 0.00 153,000.00 153,000.00



17

Extindere sistem de distributie gaze 
naturale satele Crihan,Dealu Mare si 
Magura,com.Magura,Jud.Bacau 283,000 283,000.00 0.00 283,000.00 283,000.00

18

 Lucrari investitii cuprinse in lista minima 
de lucrari impuse de CRAB inainte de  
predarea serviciului 140,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00

19 Expropiere teren pentru puturi apa 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

20
Leasing-autoutilitara pentru serviciul de 
Gospodarire comunala 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
Cap. 84.02.71 total din care 6,858,560.00 2,485,000.00 2,485,000.00 1,612,000.00 873,000.00
Drumuri si poduri
A. Lucrari in continuare 6,644,560.00 2,271,000.00 2,271,000.00 1,398,000.00 873,000

21

Modernizare drumuri de interes local in 
comuna Magura , zona INTRE VII , 
RAZASIE , COTON si ARMANU 6,644,560.00 2,271,000.00 2,271,000.00 1,398,000.00 0.00 873,000.00
C. Alte cheltuieli de investitii 214,000.00      214,000.00   214,000.00  214,000.00    

22

Intocmire documentatie  pentru obiectivul 
Modernizare drumuri de interes local , 
zona Cujbic,Poarta Jitariei,sat Magura 40,000.00        40,000.00     40,000.00    40,000.00      

23

Lucrari de prima urgenta de reabilitare 
drumuri din comuna Magura , judetul 
Bacau 135,000.00      150,000.00   150,000.00  150,000.00    

24

Intocmire documentatie  pentru obiectivul 
Modernizare drumuri de interes local , 
str.Bisericii,sat Magura 24,000.00        24,000.00     24,000.00    24,000.00      

                   PRIMAR, CONTABIL,
         COSTRAS IORDACHE POPA MARICICA
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