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HOTĂRÂRE 
Privind rectificarea nr. 7 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 25.11.2021 
 Luând în dezbatere: 

a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura  – Dl. Costrăş Iordache, înregistrat sub 
nr.13297/ 23.11.2021; 

b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr.13298/ 23.11.2021 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) din O.U.G. nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ; 
c) art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/ 2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și 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. (1)Se aproba, rectificarea nr. 7 a Bugetului de venituri si cheltuieli prin virari de credite intre capitole 
bugetare dupa cum urmeaza:  

- Majoram 51.02.10. cu 43.000 lei; diminuăm  70.50.10 cu 43.000 lei ; 

- Majoram 51.02.10. cu 15.000 lei; diminuăm   61.03.10 cu 15.000 lei ; 

- Majoram 68.02.10. cu  27.000 lei; diminuăm   70.50.10 cu 27.000 lei ;   

- Majoram 68.02.57. cu    6.000 lei; diminuăm   61.02.50.10 cu 6.000 lei;        

(2) Bugetul rectificat are o influienta de 0 lei, veniturile totalizeaza 10.965.402,52 lei, iar  cheltuielile 
totalizeaza  13.589.402,52 lei. 

       Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către ordonatorul principal de credite. 
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. 80 
Din  25.11.2021 
Nr. de consilieri prezenţi __15___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi  25.11.2021, cu un numar de voturi „ pentru”__15___, voturi „abţineri” _-_, voturi  „împotrivă” _-_, din totalul de _15__ 

consilieri prezenţi.      

Preşedinte de şedinţă, 
….………………………… 

 
LUCIAN  BERUȘCĂ  

 

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

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

ELENA IRINA APETROAEI 
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