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Nr. 65/ 24.09.2021  
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind rectificarea nr.4  a Bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2021  al comunei Magura, județul 
Bacău 

Consiliul Local al comunei Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa extraordinară din data de 
30.09.2021. 
 Luând în dezbatere: 

a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura  – Dl. Costrăş Iordache, înregistrat 
sub nr.10859./ .24.09.2021; 

b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr.10860 /.24.09.2021. 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; 

Având în vedere temeiurile juridice ale: 
a) H.C.L. nr. 33/ 21.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Măgura pentru  anul 2021; 
b) 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; 
c) anexa 2 din HG nr.782/14.09.2020; 
d) Legii nr. 15/ 08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021 . 
e) Adresa nr.1744/14.09.2021 de la AJFP Bacau 

          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 rectificarea nr. 4 a Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Magura, judetul 
Bacau ,cu o influienta de 522.000 lei, partea de venituri se majoreaza la  04.02.01 cu 565.000 lei si se 
diminueaza 04.02.04 cu suma de 43.000 lei ,veniturile totalizand   9.805.000 lei ,iar partea de 
cheltuieli se majoreaza urmatoarele capitole si articole bugetare la sectiunea de functionare cu 116.000 
lei ,dupa cum urmeaza: 51.02.20 - 17.000 lei,51.02.59 cu 23.000 lei,65.02.20 cu 48.000 lei, 70.02.20 cu 
28.000 lei  si la sectiunea de dezvoltare cu suma de 406.000 lei dupa cum urmeaza: 51.02.71 cu 14.000 
lei,61.02.71 cu 50.000 lei,65.02.71 cu 230.000 lei, ,67.02.71 cu 68.000 lei, si 70.02.71 cu 44.000 lei, cu 
aceste sume  se modifica si lista de investitii, cheltuielile totalizand 12.429.000 lei . 

       Art.2. 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.3. 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 C O M U N Ă  

……………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA APETROAEI 



                                                             

Comuna Magura  

Judetul Bacau 

Nr.inreg. 10859  din 24.09.2021 

PRIMAR 

                                                        REFERAT DE APROBARE   

                                       la proiectul de hotarare privind rectificarea nr.4  

                                       a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021                                                                                                                             

Stimati consilieri , 

            

  Bugetul local initial pentru anul 2021 a fost aprobat prin HCL nr.33/21.04.2021,partea de venituri 
totalizand  8.792.000 lei ,iar partea de cheltuieli 11.416.000 lei. 

Rectificarea nr.1 - a bugetului local  al Comunei Magura ,a fost aprobata prin HCL 48/19.07.2021, s-a 
efectuat la sectiunea de functionare si dezvoltare prin majorarea veniturilor si  cheltuielilor  cu suma de 
300.000 lei ,astfel partea de venituri ,insumeaza 9.092.000 lei ,iar partea de cheltuieli insumeaza 
11.716.000 lei. 
Rectificarea nr.2- a fost aprobata prin HCL 51/26.08.2021 s-a efectuat la sectiunea de functionare prin 
majorarea veniturilor si  cheltuielilor  cu suma de 191.000 lei ,astfel partea de venituri ,insumeaza 
9.283.000 lei ,iar partea de cheltuieli insumeaza 11.907.000 lei. 
Rectificarea nr.3 – s-au modificat denumiri de obiective in lista de investitii.          
Rectificarea-nr.4- se rectifica Bugetul Local,conform adresei nr.1744/14.09.2021,inregistrata la UAT 
Magura sub nr.10626/20.09.2021de la AJFP Bacau,cu urmatoarele sume: 
La partea de venituri: -  se majoreaza 04.02.01- Cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de 565.000 
lei :    - se diminueaza  04.02.04 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale cu suma de 43.000 lei,influienta la partea de venituri va fi de 522.000 
lei,astfel veniturile totalizand 9.805.000 lei. 
La partea de cheltuieli : se majoreaza  cu 522.000 lei urmatoarele capitole si articole bugetare : 
51.02.20 – Autoritati publice locale 
               – 20.01.03 – Incalzit ,iluminat sediu        3.000 lei 
.              – 20.01.05.- Carburanti                             5.000 lei 
               -  20.01.06 – Piese de schimb(rep.auto)    2.000 lei 
               -  20.25.00 – Chelt.judiciare(serv.avocat) 5.000 lei 
               -  20.30.02 – Protocol si reprezentare        2.000 lei 
                                                                                  17.000 lei 
 
51.02.59  - 59.11.00  - Asociatii(cotizatii ADIB, 



                                   ADIS,GAL,ACOR)               23.000 lei 
                                                                                 
  51.02.71  -71.01.30 - Intocmire PUG                    14.000 lei 

-                                                             54.000 lei 
-  
-  

61.02.71 -Ordine publica- 
            - 71.01.30- Sistem alarmare populatie 

                               la dezastre                                 50.000 lei 
-                                                             50.000 lei 
-  

65.02.71  – Invatamant 
             - 71.01.30- Detectie si alarmare la  
                               Incendiu la Gradinita cu  
                               3 grupe din sat Magura            30.000 lei 
               71.01.30- Reabilitare  si dotare 
                               Scoala Crihan                        200.000 lei 
                                                                              230.000 lei 
65.02.20                - Reparatii diverse si 
                                cauciucuri la microbuzele  
                                scolare                                       9.000 lei 

-               Mobilier Gradinita cu  
-               3 grupe,sat Magura                18.000 lei 
-               Materiale gard,jaluzele   
-               la Gr.cu 3 grupe Magura       21.000 lei 
-                                                               48.000 lei 
-  
-                                                             278.000 lei 
-  

67.02.71 - Cultura 
             71.01.30     Reabilitare si dotare  
                                Camin Cultural sat Magura      68.000 lei 
 
                                                                                  68.000 lei 
 
70.02.06  -20.           Iluminat public                        20.000 lei   
70.02.50 .20             Alte servicii comunale                                    
                20.01.05. Combustibili(buldo,auto)           7.000 lei 
                20.01.09  Materiale cu caracter funct        1.000 lei 
                                                                                  28.000 lei 
 70.02.07 71.01.01.-Infiintare sist.de distributie gaze 
                                 naturale in loc.Crihan si Dealu 
                                 Mare ,apartinatoare  
                                 com.Magura                              44.000 lei 
                                                                                   72.000 lei 

         522.000 lei 
 Astfel, rectificate cheltuielile, totalizeaza       12.429.000 lei. 
     Fata de cele prezentate  , supun dezbaterii si aprobarii  Consiliului Local al Comunei  Magura , 
Proiectul de hotarare  privind rectificare bugetara nr.3 in forma  prezentata .    

                                                                            

                                                              Primar, 

                                                     Costras Iordache 



 

 
Comuna Magura , Judetul Bacau                                                                                                                        
Compartimentul Financiar-contabil-buget- incasari venituri  

Nr.inreg. 10860 din 24.09.2021 

 

Raport de specialitate 

Referinta :   Proiectul de hotarare  privind aprobarea rectificarii nr.4 a  Bugetului   de 
venituri si cheltuieli  al Comunei Magura  pe anul 2021 

 
               Proiectul de hotarare initiat de domnul primar Costras Iordache  privind rectificarea nr.3 a 
Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Magura se bazeaza pe prevederile Legii 
273/2006 privind finantele publice locale  cu modificarile si completarile ulterioare . 
Bugetul local initial pentru anul 2021 a fost aprobat prin HCL nr.33/21.04.2021,partea de venituri 
totalizand 8.792.000 lei ,iar partea de cheltuieli 11.416.000 lei. 
Rectificarea nr.1 - a bugetului local  al Comunei Magura ,a fost aprobata prin HCL 48/19.07.2021, s-a 
efectuat la sectiunea de functionare si dezvoltare prin majorarea veniturilor si  cheltuielilor  cu suma de 
300.000 lei ,astfel partea de venituri ,insumeaza 9.092.000 lei ,iar partea de cheltuieli insumeaza 
11.716.000 lei. 
Rectificarea nr.2- a fost aprobata prin HCL 51/26.08.2021 
           S-a rectificat bugetul local, conform HG nr.778 /21.07.2021,Guvernul Romaniei,repartizeaza sume 
din Fonul de interventie la dispozitia Guvernului ,pentru uat-uri afectate de calamitati naturale,pentru 
achitarea unor cheltuieli urgente in vederea inlaturarii calamitatilor naturale si comuna Magura primeste 
suma de 191.000 lei. 
             Partea de venituri se majoreaza cu 191.000 lei ,suma se inregistreaza in 42.28.00- ,,Subventii 
primite din Fondul de interventie,,totalizand 9.283.000 lei. 
             Partea de cheltuieli se majoreaza cu suma de 191.000 lei , majoram cap.84.02-20.01.30,,Drumuri 
si poduri,, cu suma de 156.000 lei,pentru refacerea drumurilor satesti dupa cum au fost constatate si 
raportate, majoram cu suma de 35.000 lei - cap 51.02-20.01.30,,Autoritati executive- Alte bunuri si servicii 
cu caracter functional,,-deoarece la rectificarea nr.1 ,la cap.84.02 - .20.01.30 a fost majorat cu suma de 
35.000 lei,pentru lucrari urgente la drumurile calamitate ,pana la repartizarea sumelor din Fondul de 
interventie a Guvernului s-a intervenit cu lucrari  de refacere a drumurilor ,platite din bugetul local.Astfel 
veniturile totalizand 11.907.000 lei. 
Rectificarea nr.3 - s-au modificat denumiri de obiective in lista de investitii. 
Rectificarea-nr.4- se rectifica Bugetul Local,conform adresei nr.1744/14.09.2021,inregistrata la UAT 
Magura sub nr.10626/20.09.2021de la AJFP Bacau,cu urmatoarele sume: 
La partea de venituri: -  se majoreaza 04.02.01- Cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de 565.000 
lei :    - se diminueaza  04.02.04 – Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale cu suma de 43.000 lei,influienta la partea de venituri va fi de 522.000 
lei,astfel veniturile totalizand 9.805.000 lei. 
La partea de cheltuieli : se majoreaza  cu 522.000 lei urmatoarele capitole si articole bugetare : 
51.02.20. – Autoritati publice locale 
               – 20.01.03 – Incalzit ,iluminat sediu         3.000 lei 
.              – 20.01.05.- Carburanti                             5.000 lei 
               -  20.01.06 – Piese de schimb(rep.auto)    2.000 lei 
               -  20.25.00 – Chelt.judiciare(serv.avocat) 5.000 lei 
              -  20.30.02 – Protocol si reprezentare         2.000 lei 



                                                                                 17.000 lei 
 51.02.59. - 59.11.00  - Asociatii(cotizatii ADIB, 
                                   ADIS,GAL,ACOR)             23.000 lei 
 51.02.71. 

- 71.01.30 - Intocmire PUG                 14.000 lei 
-                                                            54.000 lei 
-  

61.02.71 .-Ordine publica- 
            - 71.01.30- Sistem alarmare populatie 
                               la dezastre                                50.000 lei 

-                                                             50.000 lei 
65.02.71   – Invatamant 
             - 71.01.30- Detectie si alarmare la  
                               Incendiu la Gradinita cu  
                               3 grupe din sat Magura           30.000 lei 
               71.01.30- Reabilitare  si dotare 
                               Scoala Crihan                       200.000 lei 
                                                                             230.000 lei 
65.02.20                - Reparatii diverse si 
                                cauciucuri la microbuzele  
                                scolare                                       9.000 lei 

-             Mobilier Gradinita cu  
-             3 grupe,sat Magura                18.000 lei 
-             Materiale gard,jaluzele   
-             la Gr.cu 3 grupe Magura       21.000 lei 
-                                                            48.000 lei 
-                                                          278.000 lei 

67.02.71   Cultura 
             71.01.30     Reabilitare si dotare  
                                Camin Cultural sat Magura      68.000 lei 
                                                                                  68.000 lei 
 
70.02.06.20              Iluminat public                        20.000 lei   
70.02.50.20                  Alte servicii comunale                                    
                20.01.05. Combustibili(buldo,auto)           7.000 lei 
                20.01.09  Materiale cu caracter funct        1.000 lei 
                                                                                  28.000 lei                         
 70.02.07 71.01.01.-Infiintare sist.de distributie gaze 
                                 naturale in loc.Crihan si Dealu 
                                 Mare ,apartinatoare  
                                 com.Magura                              44.000 lei 
 
                                                                                   72.000 lei 
 

         522.000 lei 
 

 Astfel, cheltuielile rectificate, totalizeaza       12.429.000 lei. 
 
 
  
Consilier superior, 

POPA MARICICA 

                                                       



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


