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Nr. 60/ 02.09.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind rectificarea nr. 3 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 
08.09.2021 
 Luând în dezbatere: 

a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura  – Dl. Costrăş Iordache, înregistrat 
sub nr. 10026/ 02.09.2021; 

b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10027/ 02.09.2021 întocmit de d-na Popa 
Maricica consilier superior în cadrul Biroului 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) pct. 26 din anexa la HG nr.778/ 21.07.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ - 
teritoriale afectate de calamităţile naturale; 

d) 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 rectificarea nr. 3 a Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Magura, judetul 

Bacau, în sensul că se modifică denumirea de la pozițiile nr. 25 și nr.27 din Anexa nr. 2 din H.C.L. nr. 33/ 
21.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Măgura pentru  anul 2021, urmând a avea 
următorul conținut:  

a) poz. 25  - Întocmire  documentatie pentru obiectivul ,,Modernizare drumuri de interes local 
zona Metalbac - Cujbic, sat Magura, comuna Magura” 

b) poz.27 - Întocmire documentatie pentru obiectivul ”Modernizare drumuri de interes local, 
strada Poarta Jitariei, sat Magura, comuna Magura”.  

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 general al 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 
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Nr. 10026 din 02.09.2021 
 

 

Referat de aprobare 

privind –  modificarea  denumirilor  de obiective la lista de investitii 

aprobata la bugetul initial 

                 Stimati consilieri , 

c) Se modifica denumirea la poz.25 din INTOCMIRE DOCUMENTATIE PENTRU 
OBIECTIVUL ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ZONA CUJBIC,POARTA 
JITARIEI ,SAT MAGURA,,   in    Intocmire  documentatie pentru obiectivul 
,,Modernizare drumuri de interes local zona Metalbac-Cujbic ,sat 
Magura,comuna Magura,, 

d) Se modifica denumirea la  poz.27 din INTOCMIRE DOCUMENTATIE PENTRU 
OBIECTIVUL,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL STRADA BISERICII ,SAT 
MAGURA,,  in  Intocmire documentatie pentru obiectivul,,Modernizare drumuri 
de interes local ,strada Poarta Jitariei ,sat Magura,comuna Magura,, 
 
Aceste modificari sunt necesare deoarece documentatiile sunt intocmite sub  
aceste denumiri  in vederea depunerii la finantare. 

         Fata de cele prezentate, supun dezbaterii si aprobarii  Consiliului Local al Comunei  
Magura,  proiectul de hotarare  privind modificarea  denumirilor  de obiective din lista     

    de investitii.                                                            

  Primar, 

Costras Iordache 

 

 
 
 



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

Nr.inreg.  10027 din 02.09.2021 

 

Raport de specialitate 

Referinta :   privind –  modificarea  denumirilor  de obiective la lista de investitii 

aprobata la bugetul initial 

 

1. Se modifica denumirea la poz.25 din INTOCMIRE DOCUMENTATIE PENTRU 
OBIECTIVUL ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ZONA 
CUJBIC,POARTA JITARIEI ,SAT MAGURA,,   in    Intocmire  documentatie pentru 
obiectivul ,,Modernizare drumuri de interes local zona Metalbac-Cujbic ,sat 
Magura,comuna Magura,, 

2. Se modifica denumirea la  poz.27 din INTOCMIRE DOCUMENTATIE PENTRU 
OBIECTIVUL,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL STRADA BISERICII 
,SAT MAGURA,,  in  Intocmire documentatie pentru obiectivul,,Modernizare 
drumuri de interes local ,strada Poarta Jitariei ,sat Magura,comuna Magura,, 

 

 
Consilier superior 

POPA MARICICA 

                                                       

 
 
 

 

 

 


