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Nr. 55 /08.07.2022 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind rectificarea nr. 1 a Bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2022  al comunei Magura, județul 

Bacău 

 

Consiliul Local al comunei Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa extraordinară din data de 
12.07.2022 
 Luând în dezbatere: 

a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura  – Dl. Costrăş Iordache, înregistrat 
sub nr. 6872/ 08.07.2022; 

b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6873/ 08.07.2022 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. 6/ 10.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Măgura pentru  anul 2022; 
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) art. 2 alin. (1) pct. 50, art. 19, art. 49 alin. (7) și alin. (9)  din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele 

publice locale cu modificările si completarile ulterioare; 
d) Legii nr. 317/ 28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022. 

          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  aprobă rectificarea nr. 1 a Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Magura, judetul 
Bacau , conform anexei nr. 1 la prezenta, aprobat initial prin HCL nr. 6/ 10.02.2022 privind aprobarea 
bugetului local pentru  anul 2022. 

       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 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  .                2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărârea adoptată azi………........2022 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 



Anexa nr. 1 la Proiectul de HCL nr. 55/ 08.07.2022 

RECTIFICAREA NR. 1  
privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 

 
1.  VENITURI; 

Impozit si taxa  pe cladiri la PJ     07.01.02  PREVIZIONAT=105.000; 
REALIZAT=119.000;INFLUIENTA= 14.000 LEI; 
Impozit auto  PJ –                    16.02.02.PREVIZIONAT=  31.000;  REALIZAT=  60.000; 
INFLUIENTA=29.000 LEI; 
 

2. CHELTUIELI;- la partea de functionare: 
A)Ordine publica si siguranta nationala-cheltieli de personal – 61.02.10 – 32.000(trim.III-
16.000+trim.IV-16.000 lei) 
B)Autoritati publice –                          Alte obiecte de inventar – 51.02.20 - 11.000 LEI -trim.III 
C)Asistenta sociala    - virari credite  Chelt.de personal               68.02.10 - <35.000> lei- diminuam 
D) Asistenta sociala                              Indemniz. pers.handicap   68.02.57 -   35.000 lei   - majoram 
E) Autoritati executive  - virari credite-Cheltuieli salariale              51.02.10        0 lei       – diminuam cu 
suma de 30.000 lei pe trim. III si trim. IV cu 30.000 lei - 51.02.10.01.01-Salarii de baza si majoram 
51.01.10.01.12 –Indemnizatii consilieri locali .          
           

3.  CHELTUIELI la partea de dezvoltare: 
A) – Modificam lista de investitii prin transferarea sumei din excedent, diminuam cap.84.02.71-

Modernizare drumuri de interes local zona Metalbac-Cujbic,com.Magura cu suma de 495.000.lei 
si majoram cu  suma de 484.000 lei cap.65.02.71-Reabilitare si dotare Scoala 
Crihan,com.Magura,jud.Bacau,,in vederea achitarii ultimei situatiei  de lucrari pentru a putea 
finaliza lucrarea si trimiterea spre decontarea sumei  la Ministerul Dezvoltarii .Majoram 
cap.70.02.71.- Dotare cu utilaje a Serv.de gospodarire comunala a com.Magura-tractor plus 
accesorii cu suma de 11.000 lei, deoarece mai avem de achitat o diferenta. 
 

B) – Modificarea denumirii in lista de investitii – Anexa nr. 2  de la punctul  24: 
DIN  
 ,.Lucrari de investitii cuprinse in lista minima de lucrari impuse de CRAB ,inainte de predarea 
serviciului-achizitionare pompa apa, rezervor apa sursa A si E,,        
 
ÎN 

,, Lucrari de investitii cuprinse in lista minima de lucrari impuse de CRAB ,inainte de predarea 
serviciului - achizitionare pompe apa, achizitionare rezervor apa, achizitie  teren pentru 
amplasare rezervor in Dealu Mare sursa A si E,, .  
  
C) -  Modificam lista de investitii, diminuam cu  50.000 lei de la cap. 84.02.71 - ,, Marcare, amplasare 
indicatoare rutiere, oglinzi in locuri intens circulate de copii, deoarece indicatoarele 
rutiere,marcare,oglinzi sunt obiecte de inventar si materiale si majoram cap. 67.02.71- ,,Amenajare 
locuri de joaca,, cu 50.000 lei, pentru imprejmuirea cu gard, pavare, foisoare cu banci, sistem 
iluminat. 
   Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Magura are o influienta de 43.000 lei,veniturile 
totalizeaza 12.749.000 lei si cheltuielile totalizeaza 14.775.540 lei. 

 

                                                                                                                                                               Consilier superior, 
                                                                                                                                 POPA MARICICA                           

 

Iniţiator, 

…………………………….………………………… 
 

PRIMAR– COSTRĂȘ IORDACHE  



 

Comuna Magura  
Judetul Bacau 
Nr.inreg. 6872 din 08.07.2022 
PRIMAR 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind rectificarea nr.1 

a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 
 

  Stimati consilieri , 

 

 Art. 2 alin. 1 pct 50. din Legea nr. 273/ 2006 – ”50.  secţiune de funcţionare - partea de bază, obligatorie, a bugetelor 
prevăzute la art. 1 alin. (2), cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor împrumuturilor externe şi 
interne, care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, 
precum şi cheltuielile curente respective. Veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt prevăzute la alin. (2) şi (3)”. 
 
Rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Magura , s-a efectuat la sectiunea de functionare si dezvoltare prin 
majorarea veniturilor si  cheltuielilor  cu suma de 43.000 lei ,in urma analizei incasarilor la 30.06.2022 au rezultat plusuri fata de 
veniturile previzionate dupa cum urmeaza:  
 
4.  VENITURI; 

Impozit si taxa  pe cladiri la PJ     07.01.02  PREVIZIONAT=105.000; REALIZAT=119.000;INFLUIENTA= 14.000 LEI; 

Impozit auto  PJ –                    16.02.02.PREVIZIONAT=  31.000;  REALIZAT=  60.000; INFLUIENTA=29.000 LEI; 
 

5. CHELTUIELI;- la partea de functionare: 
A)Ordine publica si siguranta nationala-cheltieli de personal – 61.02.10 – 32.000(trim.III-16.000+trim.IV-16.000 lei) 
B)Autoritati publice –                          Alte obiecte de inventar – 51.02.20 - 11.000 LEI -trim.III 
C)Asistenta sociala    - virari credite  Chelt.de personal               68.02.10 - <35.000> lei- diminuam 
D) Asistenta sociala                              Indemniz. pers.handicap   68.02.57 -   35.000 lei   - majoram 
E) Autoritati executive  - virari credite - Cheltuieli salariale              51.02.10        0 lei       – diminuam cu suma de 30.000 lei 
pe trim. III si trim. IV cu 30.000 lei - 51.02.10.01.01-Salarii de baza si majoram 51.01.10.01.12 –Indemnizatii consilieri 
locali .          
           

6.  CHELTUIELI la partea de dezvoltare: 
C) – Modificam lista de investitii prin transferarea sumei din excedent, diminuam cap.84.02.71-Modernizare drumuri de 

interes local zona Metalbac-Cujbic,com.Magura cu suma de 495.000.lei si majoram cu  suma de 484.000 lei 
cap.65.02.71-Reabilitare si dotare Scoala Crihan,com.Magura,jud.Bacau,,in vederea achitarii ultimei situatiei  de 
lucrari pentru a putea finaliza lucrarea si trimiterea spre decontarea sumei  la Ministerul Dezvoltarii .Majoram 
cap.70.02.71.- Dotare cu utilaje a Serv.de gospodarire comunala a com.Magura-tractor plus accesorii cu suma de 
11.000 lei, deoarece mai avem de achitat o diferenta. 
 

B) – Modificam denumirea in lista de investitii din ,.Lucrari de investitii cuprinse in lista minima de lucrari impuse de 
CRAB ,inainte de predarea serviciului-achizitionare pompa apa,rezervor apa sursa A si E,,       IN 
,, Lucrari de investitii cuprinse in lista minima de lucrari impuse de CRAB ,inainte de predarea serviciului - achizitionare 
pompe apa, achizitionare rezervor apa, achizitie  teren pentru amplasare rezervor in Dealu Mare sursa A si E,,  .  



  
C) -  Modificam lista de investitii , diminuam cu   50.000 lei de la cap.84.02.71 - ,, Marcare,amplasare indicatoare 
rutiere,oglinzi in locuri intens circulate de copii, deoarece indicatoarele rutiere,marcare,oglinzi sunt obiecte de inventar si 
materiale si majoram cap.67.02.71- ,,Amenajare locuri de joaca,, cu 50.000 lei ,pentru imprejmuirea cu gard,pavare,foisoare 
cu banci, sistem iluminat. 
   Astfel,bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Magura are o influienta de 43.000 lei ,veniturile totalizeaza 12.749.000 
lei si cheltuielile totalizeaza 14.775.540 lei. 
 

     Fata de cele prezentate, supun dezbaterii si aprobarii  Consiliului Local al Comunei  Magura, Proiectul de hotarare  privind    
rectificare bugetara nr.1 in forma  prezentata.                                                                               

Primar, 

Costras Iordache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

Comuna Magura , Judetul Bacau                                                                                                                                                      
Birou Financiar-contabil-buget- incasari venituri  
Nr.inreg.  6873 din 08.07.2022 
 

Raport de specialitate 
Referinta :   Proiectul de hotarare  privind aprobarea rectificarii nr.1 a  Bugetului   de venituri si cheltuieli  al 

Comunei Magura  pe anul 2022 
 

               Proiectul de hotarare initiat de domnul primar Costras Iordache  privind rectificarea nr.1 a Bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2022 al comunei Magura se bazeaza pe prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale  cu 
modificarile si completarile ulterioare . 
Rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Magura , s-a efectuat la sectiunea de functionare si dezvoltare prin 
majorarea veniturilor si  cheltuielilor  cu suma de 43.000 lei ,in urma analizei incasarilor la 30.06.2022 au rezultat plusuri fata de 
veniturile previzionate dupa cum urmeaza:  
 
1.   VENITURI ; 

Impozit si taxa  pe cladiri la PJ     07.01.02  PREVIZIONAT=105.000; REALIZAT=119.000;INFLUIENTA= 14.000 LEI; 

Impozit auto  PJ –                    16.02.02.PREVIZIONAT=  31.000;  REALIZAT=  60.000;INFLUIENTA=29.000 LEI; 
2. CHELTUIELI;- la partea de functionare: 

A)Ordine publica si siguranta nationala-cheltieli de personal – 61.02.10 – 32.000(trim.III-16.000+trim.IV-16.000 lei) 
B)Autoritati publice –                          Alte obiecte de inventar – 51.02.20 - 11.000 LEI -trim.III 
C)Asistenta sociala    - virari credite  Chelt.de personal               68.02.10 - <35.000> lei- diminuam 
D) Asistenta sociala                              Indemniz. pers.handicap   68.02.57 -   35.000 lei   - majoram 
E) Autoritati executive  - virari credite - Cheltuieli salariale              51.02.10        0 lei       –  diminuam cu suma de 30.000 lei 
pe trim. III si trim. IV cu 30.000 lei - 51.02.10.01.01-Salarii de baza si majoram 51.01.10.01.12 –Indemnizatii consilieri 
locali .                    

3.  CHELTUIELI la partea de dezvoltare: 

A)– Modificam lista de investitii prin transferarea sumei din excedent, diminuam cap.84.02.71-Modernizare drumuri de 
interes local zona Metalbac-Cujbic,com.Magura cu suma de 495.000.lei si majoram cu  suma de 484.000 lei cap.65.02.71-
Reabilitare si dotare Scoala Crihan,com.Magura,jud.Bacau,,in vederea achitarii ultimei situatiei  de lucrari pentru a putea 
finaliza lucrarea si trimiterea spre decontarea sumei  la Ministerul Dezvoltarii .Majoram cap.70.02.71.- Dotare cu utilaje a 
Serv.de gospodarire comunala a com.Magura-tractor plus accesorii cu suma de 11.000 lei, deoarece mai avem de achitat o 
diferenta. 

B) – Modificam denumirea in lista de investitii din  ,.Lucrari de investitii cuprinse in lista minima de lucrari impuse de 
CRAB ,inainte de predarea serviciului-achizitionare pompa apa,rezervor apa sursa A si E,,       IN 
,, Lucrari de investitii cuprinse in lista minima de lucrari impuse de CRAB ,inainte de predarea serviciului - achizitionare 
pompe apa, achizitionare rezervor apa, achizitie  teren pentru amplasare rezervor in Dealu Mare sursa A si E,,  .  
  
C) -  Modificam lista de investitii , diminuam cu   50.000 lei de la cap.84.02.71 - ,, Marcare,amplasare indicatoare 
rutiere,oglinzi in locuri intens circulate de copii, deoarece indicatoarele rutiere,marcare,oglinzi sunt obiecte de inventar si 
materiale si majoram cap.67.02.71- ,,Amenajare locuri de joaca,, cu 50.000 lei ,pentru imprejmuirea cu gard,pavare,foisoare 
cu banci, sistem iluminat. 
   Astfel,bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Magura are o influienta de 43.000 lei ,veniturile totalizeaza 12.749.000 
lei si cheltuielile totalizeaza 14.775.540 lei. 

Consilier superior, 
POPA MARICICA                            


