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HOTĂRÂRE  

Privind rectificarea nr. 3  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 14.11.2022 
 Luând în dezbatere: 

a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura  – d-ul  Costrăş Iordache, înregistrat sub nr. 11683/ 
09.11.2022; 

b) Raportul de specialitate nr. nr. 11684/ 09.11.2022 intocmit de d-na Popa Maricica consilier superior în cadrul 
Compartimentui financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și gestiune al aparatului de  specialitate a 
primarului;  

c) Adresa nr. 3674/03.11.2022, respectiv nr. 11464/ 03.11.2022- de la A.J.F.P.Bacau, suma alocata comunei 
Magura 160.000 lei. 

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) HG 1306/ 25.10.2022  privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale;  
c) H.C.L. nr. 6/ 10.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Măgura pentru  anul 2022; 
d) H.C.L. 49/ 30.06.2022 privind cumpararea terenului in suprafata de 1768 mp. 

           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 rectificarea nr. 3 a Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Magura, judetul Bacau, conform 
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
   Art. 2. Se modifică lista de investitii pentru anul 2022, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.  

         Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către ordonatorul principal de credite şi Biroul 
financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și gestiune. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general al 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. 83 
Din  14.11.2022 
Nr. de consilieri prezenţi __15___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi  27.10.2022, cu un numar de voturi „ pentru” __15__,  voturi „abţineri” __-__, voturi  „împotrivă” __-__, din totalul de 
__15__ consilieri prezenţi, din care __15___ consilieri se iau în calcul pentru cvorum, care au participat la dezbateri și vot.      

 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

   …………………….………………………… 
 

BRÎNZĂ  MIHAI 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETARUL GENERAL AL C O M U N E I  
  ……….………………………… 

 
Jr. ELENA IRINA SILAV 


