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Nr. 1462/ 06.02.2022 

 
REFERAT DE APROBARE 

Privind    Proiectului de hotarare privind  bugetul local al comunei Magura pentru 
anul 2022 

 
Stimati consilieri ,  
 
              Proiectul de buget pe anul 2022  propus spre analiza si aprobare prezinta veniturile 
si cheltuielile stabilite pentru acest an,necesare pentru buna functionare a unitatii 
admninistrativ-teritoriale Magura    si dezvoltarea comunei. 
 Bugetul este elaborat pe cele doua sectiuni ,de functionare si dezvoltare ,veniturile 
fiind prezentate pe surse de provenienta iar cheltuielile pe capitole bugetare,grupate dupa 
natura lor economica si dupa destinatie .  
           Proiectul de buget pentru anul 2022 este elaborat în contextul implementării unei 
politici bugetare orientată spre atingerea echilibrului bugetar, utilizării eficiente a fondurilor 
publice şi al asigurării îndeplinirii principalelor funcţii ale administraţiei publice locale de :  
          - administrare şi bună gestiune a bunurilor şi fondurilor publice comunale  
          - accesarea fondurilor comunitare şi derulării programelor de dezvoltare şi a 
infrastructurilor publice şi sociale: drumuri, alimentări cu apă şi canalizare, şcoli, sport şi 
cultură, iluminat public. 
 
              Principalele coordonate ale politicii bugetare în anul 2022 vizează:  
- susţinerea politicilor prioritare din toate domeniile  
- finanţarea pe bază de programe, punându-se accent pe criteriul performanţei  
- structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu priorităţile formulate . 
 
             Principalele obiective:  
- realizarea programelor de reabilitare a drumurilor comunale  
- asigurarea surselor financiare pentru lucrări de investiţii în continuare  
- realizarea unor lucrări noi de investiţii  
- participarea la cofinanţarea unor programe cu finanţare externa  
- atragerea de surse alternative de fonduri 
         Fundamentarea si dimensionarea cheltuielilor s-a realizat in concordanta cu 
prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, Legii nr.317/2021 a  bugetului 
de stat pe anul 2022  si precizarilor MFP privind definitivarea si aprobarea bugetului ,in 
baza adreselor nr. 188 din 06.01.2022, nr. 86  din  05.01.2022, 181 /25.01.2022 - repartiz.pe 
trimestre a sumelor defalcate din TVA, emise de catre Directia Generala a Finantelor 
Publice Bacau,  adresa nr…….. /……………  a Consiliului Judetean Bacau prin care ne-au 



fost repartizate  sumele pentru anul 2022. Sumele de la C.J.Bacau nu ne-am fost repartizate 
pana la aceasta data, fapt pentru care bugetul in forma prezentata v-a suferi modificari cu 
sumele repartizate. 
         La elaborarea bugetului de venituri şi de cheltuieli s-au avut în vedere prevederile 
legale, reglementările şi normele în vigoare.  

La fundamentarea bugetului s-au avut in vedere proiectele depuse la  MDRAP   si 
AFIR cu cererile de finantare aprobate  , precum si prioritatile de dezvoltare ale comunei : 
asfaltare, extindere retele gaze naturale , dezvoltarea infrastructurii scolare,iluminat public 
cu finantare de la AFM. 

 
VENITURILE TOTALE – propuse a se incasa in anul 2022 ,in suma totala de 
13.982.154 lei, se detalieaza dupa cum urmeaza: 
 
VENITURI-sursa A  propuse pe anul 2022 sunt in suma de 12.134.000 lei; 
VENITURI sursa E  propuse  pe anul 2022 sunt in suma de      384.000 lei 
VENITURI sursa C  in anul 2022 sunt in suma de                    1.464.154 lei 
 
CHELTUIELI TOTALE  propuse a fi finantate in anul 2022 in suma totala de 
16.047.154  lei, se detaliaza pe sectiuni, dupa cum urmeaza: 

A. Sectiunea de functionare -sursa A. in suma de    7.155.000  lei ; 
B. Sectiunea de functionare -sursa  E. in suma de         384.000 lei ; 
C. Sectiunea de dezvoltare   - sursa A. in suma de    7.006.000 lei ; 
D. Sectiunea de dezvoltare   - sursa C. in suma de     1.464.154 lei ; 
E. Sectiunea de dezvoltare   - sursa  E. in suma de         38.000 lei ;          

   
A. -B,Cheltuielile SECTIUNII DE FUNCTIONARE, respectiv cheltuielile curente, 

necesare realizarii atributiilor si competentelor comunei Magura, se detaliaza pe 
capitole si si titluri de cheltuieli, astfel :   

 

A. Denumire indicator  Cap./ titlu  7.155.000 

1 Autoritati publice 51.02.A 2.774.000 
 -Cheltuieli de personal  10 1.795.000 
 -Bunuri si servicii 20    919.000 
 -Asociatii si fundatii 59 60.000 
2.  Dobanzi 55.02 44.000 
  Dobanzi imprumut(55.02.30)  44.000 
3. Transferuri  cu cararcter general intre diferite nivele ale 

administratiei  
56.02 
 

100.000 

 -Transferuri intre unitati ale administratiei publice   51 100.000 

4. Ordine publica si siguranta nationala  61.02 225.000 
 -Cheltuieli de personal  10 160.000 
 -Bunuri si servicii 20 65.000 
5. Invatamant 65.02 1133.000 
 -Bunuri si servicii- din care:Finantare complementara 

59.000 lei(naveta-24.000; carburanti si reparatii auto 35.000 
lei)11.02.-fin.per elev 218.000lei 

20 277.000 

 - Asistenta sociala(stimulent educational 11.02-6.000 
primarie //copii  cu CES -55.000 lei-11.02-scoala 
( cerinte educationale speciale )17.000 brad Craciun-fin 

57 78.000 
 



primarie 

 -Burse –  din care Finantare de la stat-11.02  59 289.000 
 -Rambursari credite imprumut(65.03.01.81 - 81 489.000 
6. Cultura,recreere si religie 67.02 230.000 
 -Bunuri si serv.-ch.mat.5.000,ziua comunei 50.000 lei 20     55.000 
 -Alte cheltuieli – sustinerea cultelor(parohia Crihan 

25.000lei,Sohodol 25.000 lei,Sf.Nicolae 25.000 lei,parohia 
Magura 100.000 lei 

59 175.000 

7. Asigurari si asistenta sociala 68.02 1.192.000 
 Chelt.de personal-11.02.-502.000 lei ,10%primarie.-50.000  10 552.000 
 Asistenta sociala -11.02-582.000 lei,10%primarie.-58.000 57 640.000 
8 Locuinte,servicii de dezvoltare publica 70.02 807.000 
 -Cheltuieli de personal  10 260.000 
 -Bunuri si serv.(ilum.publ.324.000,carburanti 48000,caini 

fara stapan 125.000 lei,apa-canal 50.000lei) 
20 547.000 

9. Protectia mediului 74.02 600.000 
 -Bunuri si servicii 20 600.000 
10. Transporturi 84.02 50.000 
 -Bunuri si servicii 20 50.000 

B. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -SURSA  E 70.02.E 384.000 

1. Bunuri si servicii (en.el.pompe 360.000,ch.mat.24.000) 20 384.000 
    
 
 

C -D-E.Cheltuielile SECTIUNII DE DEZVOLTARE, in suma de 8.508.154  lei  sunt destinate  obiectivelor de 
investitii finantate  din bugeul local dar si din programe nationale si subventii si transferuri, astfel : 
 Denumire indicator   7.006.000 

1. Intocmire Plan Urbanistic  General al comunei  Magura 51.02 60.000 
2. Achizitie licenta pentru nomenclator RENNS si creare baza de date 

GIS 
51.02 28.000 

3. Echipamente IT 51.02 10.000 
4. Statii incarcare -masini electrice 51.02 35.000 
5. Totem luminos (-intrare/iesire din sat) 51.02 10.000 
6.  Construire si dotare sediul U.A.T.Magura 51.02 786.000 
7.  Alarma populatie  61.02 58.000 
8. Infiintare si dotare gradinita 2 grupe cu program normal si 2 grupe 

program prelungit, sat  Crihan, comuna  Magura, judetul Bacau”   
65.02 2.434.000 

 
9. Achizitionare 2 containere scoala E.Braescu-Magura 65.02 25.000 
10. Reabilitare si dotare scoala sat Crihan  comuna Magura, judetul 

Bacau   
65.02 450.000 

11. Sala de sport Scoala Gimnaziala Emil Braescu, sat Magura, comuna 
Magura, judetul Bacau-pl.cons.depunere proiect 

65.02 70.000 

12. Modernizare baza sportiva prin construire sala de sport sat Crihan, 
com.Magura,judetul Bacau 

65.02 30.000 

13. Demolare Scoala Sohodol si infiintare baza sportiva   65.02 40.000 

14. Construire teren sport sintetic scoala E,Braescu-Magura 65.02 328.000 

15. Demolare atelier scoala E.Braescu 65.02 40.000 

16. Construire cresa sat Crihan,com.Magura 65.02 115.000 

17. Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, sat Magura, 
comuna Magura. 

67.02 520.000 

18. Achizitie si amenajare 2 locuri de joaca    67.02 150.000 
19. Dotarea cu utilaje a Serviciului de gospodarire comunala al comunei 70.02 420.000 



Magura, judetul Bacau: tractor si accesorii,   lama de zapada, tocator 
crengi, remorca, sararita. 

20. Achizitionare spatiu dispensar 70.02 250.000 
21. Modernizare iluminat public in comuna Magura 70.02 450.000 
22. Infiintare  sistem distributie gaze naturale in localitatile Crihan si 

Dealu Mare apartinatoare  com.Magura, jud.Bacau 
70.02 71.000 

23. Extindere sistem distributie  gaze naturale satele Crihan, Dealu 
Mare,Magura com.Magura, jud.Bacau 

70.02 220.000 

24. Lucrari investitii cuprinse in lista minima de lucrari impuse de 
CRAB inainte de  predarea serviciului 

70.02 140.000 

25. Leasing autoutilitara pentru serviciul de Gospodarire comunala 70.02 36.000 
26. Reabilitare si modernizare drumuri de inters local sat 

Crihan,comuna Magura 
84.02 20.000 

27. Modernizare drumuri de interes local, zona –Metalbac – Cujbic,sat 
Magura 

84.02 60.000 

28. Lucrari de prima urgenta de reabilitare drumuri din comuna Magura, 
judetul Bacau 

84.02 150.000 

D. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - SURSA C – CHELTUIELI 
-71.01.01 Infiintare si dotare gradinita 2 grupe cu program normal si 
2 grupe program prelungit, sat  Crihan, comuna  Magura, judetul 
Bacau”   

65.02 1.464.154 

 E. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE -SURSA E – INVESTITII -
achizitionare pompe ,rezevor apa din excedent an 2021 

70.02 38.000 

 
1. Repartizarea excedentului de la finele anului 2021.Utilizarea excedentului pe parcursul 
anului 2022. 
Dupa cum urmeaza: -  SURSA  A. 

1. Construire sediul  UAT Magura     51.02.71  - 786.000 lei  
2. Infiintare si dotare Gr.cu 2 grupe program normal si 2 grupe program prelungit in sat 

Crihan,com.Magura                         65.02.58 – 721.000 lei  
       3.     Reabilitare si dotare Camin Cultural sat Magura,com.Magura  
                                                                         67.02.58  - 520.000 lei 
SURSA  C. 
Achizitionare pompe apa,rezervor apa      70.02.71  - 38.000 lei  
 

Dupa aprobare, pe parcursul exercitiului bugetar, in functie de evolutia executiei 
bugetare, a angajamentelor si prioritatilor, bugetul poate fi rectificat , in conditiile legii. 
           Avand in vedere ca este indeplinita procedura aplicata pentru asigurarea 
transparentei decizionale in administratia publica, potrivit actelor normative in vigoare, fata 
de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de buget alaturat pe care il supun spre aprobare 
Consiliului Local al comunei Magura in forma prezentata. 
  
 

PRIMAR, 
Costras Iordache 

 


