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HOTĂRÂRE 
privind  validarea Dispozitiei Primarului Comunei Magura nr.146/ 12.11.2021 - privind rectificarea nr. 6 a 

Bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2021  al comunei Magura, județul Bacău 

Consiliul Local al comunei Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
25.11.2021 
 Luând în dezbatere: 

a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura  – Dl. Costrăş Iordache, înregistrat sub 
nr. 13286/ 22.11.2021; 

b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr.13287/ 22.11.2021 întocmit de d-na Popa Maricica 
consilier superior în cadrul Biroul financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și 
gestiune al aparatului de  specialitate a primarului; 

c) Dispoziția nr. 146/ 12.11.2021, privind rectificarea nr.6 a Bugetului de Venituri si Cheltuieli 
al Comunei Măgura, județul Bacău pe anul 2021; 

d) Extrasul de cont din 27.10.2021- cu suma virata de Delgaz Grid- contributie la obiectivul de 
investitii ,,Infiintarea sistem de distributie gaze naturale in localitatile Crihan si Dealu Mare, apartinatoare 
comunei 

e) Extrasul de cont din 29.10.2021 - cu suma virata de AFIR pentru obiectivul de investitii 
,,Reabilitare si dotare Camin Cultural,sat Magura; 

f) adresa nr.11732/ 19.10.2021- Consiliul Judetean Bacau; 
g) Adresa nr.2 081/11.10.2021 - AJFP Bacau. 

       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) H.C.L. nr. 33/ 21.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Măgura pentru  anul 

2021; 
c) 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; 
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 validarea Dispozitiei nr.146/ 12.11.2021 a Primarului Comunei Măgura, jud. Bacău, 
privind rectificarea nr. 7 a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Măgura, județul Bacău pe anul 
2020. 

Art. 2. Dispozitia nr. 146/12.11.2021 a Primarului Comunei Măgura, precum și anexele la aceasta 
reprezinta Anexa la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta. 
       Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către ordonatorul principal de credite. 

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  25.11.2021 
Nr. de consilieri prezenţi _____ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi  25.11.2021, cu un numar de voturi „ pentru”_____, voturi „abţineri” _-_, voturi  „împotrivă” _-_, din totalul de ___ consilieri 
prezenţi.      

Preşedinte de şedinţă, 
….………………………… 

 
LUCIAN  BERUȘCĂ  

 

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
  ………………….………………………… 

ELENA IRINA APETROAEI 

mailto:primariamagurabacau@yahoo.com
http://www.primaria-magura.ro/
http://www.primaria-magura.ro/
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DISPOZIŢIE  
privind rectificarea nr. 6 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) Referatul nr. 12358/ 03.11.2020, 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,  

b) Extrasul de cont din 27.10.2021 emis de Trezoreria Bacau  din care reies sumele virate de DELGAZ GRID 
pentru investiția „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitățile Crihan și Dealu Mare, aparținătoare 
Comunei Măgura, județul Bacău”; 

c) Extrasul de cont din 29.10.2021 emis de Trezoreria Bacau  din care reies sumele virate de AFIR pentru 
investiția „ Reabilitare și dotare Cămin Cultural, sat. Măgura, comuna Măgura, județul Bacău”. 

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) 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; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
d) Legii nr. 15/ 08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
e) 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.  Bugetul local pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/ 21.04.2021, se 
rectifică astfel:  

- Se majorează veniturile la cap. 43.39.02 cu suma de 372.558 lei; 
- Se majorează cheltuielile la cap. 70.07.00.71.01.01 cu suma de 372.558 lei; 
- Se majorează veniturile la cap. 43.31.00 cu suma de 53.906,52 lei; 
- Se majorează cheltuielile la cap. 67.03.07.- 58.04.01 cu suma de 53.906,52 lei; 
Art. 2. Se modifică lista de investiții conform anexei 1 la prezenta dispoziție.   
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.  

PRIMAR, 
                                                      IORDACHE   COSTRĂŞ                    Contrasemnează 

                                                            SECRETARUL GENERAL  
                                                                                                             AL  COMUNEI 

                                                                                                                                Elena   Irina   Apetroaei  
Nr.   146                                                                                                
Din 12.11.2021 
 

Preşedinte de şedinţă, 
….………………………… 

 
LUCIAN  BERUȘCĂ  

 

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
  ………………….………………………… 

ELENA IRINA APETROAEI 

mailto:contact@primaria-magura.ro
http://www.primaria-magura.ro/

