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DISPOZIŢIE  
privind rectificarea nr. 9 a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Măgura, județul Bacău 

 pe anul 2021 
 

Dl. Costrăş Iordache, Primarul Comunei Măgura, jud. Bacău.     
Luând act de:                                                                                                                              
 a) Referat nr.14503. /21.12.2021, întocmit de d-na Popa Maricica – consilier superior în cadrul Biroului 

financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și gestiune din cadrul aparatului de specialitate a 
Primarului comunei Măgura, judetul Bacau, prin care s-a adus la cunoștință faptul că se impune emiterea unui act 
administrativ privind rectificarea bugetului local al comunei Măgura,  

Având în vedere temeiurile juridice: 
a)art. 19  alin. (2),  art. 20 alin.(1) lit. c) şi art. 82 din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;                                                                                                  
b)H.G.1264/17.12.2021, privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva ala Guvernului, pentru unele unitati 
administrativ-teritoriale, comunei Magura, jud.Bacau i s-a repartizat suma de 220.000 lei; 
c)art.155 alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit. a și lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Admnistrativ art.120 alin. (2) din 
Constituţia României, revizuită, art.121 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 138 alin. (4) şi alin (5) din Constituţia României, 
revizuită; 

      d)art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
      e)Legii nr. 15/ 08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
      f)H.C.L. nr. 33/ 21.04.2021, privind aprobarea bugetului local al comunei Măgura pentru anul 2021. 

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b), alin. (2), art. 197, alin. (1), art. 199, alin. (1) și alin. (2) și art. 200 
din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Admnistrativ: 
 

Primarul comunei măgura, judeţul Bacău emite următoarea dispoziție: 
 
               Art.1   Se rectifica Bugetul local pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. .33./ 21.04.2021, 
se rectifică astfel:  

- Se majorează veniturile la 11.02.06 cu suma de 220.000 lei;42.34.00 cu 420 lei; 
      Se majoreaza cheltuielile cu suma de 220.000 lei,dupa cum urmeaza:                                      
      cap 70.50.00-20.01.30 – 1000 lei ; 
      cap.61.50.00 – 20.04.02 – 1.100 lei 
      cap.67.03.07.20.01.30 – 10.000 lei ; 
      cap.65.03.01-20.01.30-10.000 lei; 
      cap.51.02.20.01.30 -197.900 lei;  
      cap.68.15.01.57.02.01 – 420 lei ; 
Bugetul astefel rectificat – veniturile totalizeaza 11.457.782,52 lei, iar cheltuielile totalizeaza 

14.081.782,52 lei. 
Art. 3. Biroul financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și gestiune din cadrul 

aparatului de specialitate a Primarului comunei Măgura, judetul Bacau va efectua înregistrările impuse de prezenta 
dispoziţie în evidenţele contabile.  

Art. 4. Modificările în bugetul local pe anul 2021 potrivit prezentei dispoziţii sunt supuse validării Consiliului 
Local la prima şedinţă. 

Art. 5. Prezenta dispozitie se  comunica, prin intermediul secretarului comunei Măgura, Institutiei 
Prefectului - judetul Bacau și Biroului financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și gestiune 
din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Măgura, judetul Bacau. 
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