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Nr. 92.1/ 16.12.2022 
MODIFICAT 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind rectificarea nr. 4  a Bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2022  al comunei Magura, județul 

Bacău 

 
 Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 
republicată; 

b) b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare;  

d) art. 1 alin. (2), art. 3, art. 88, art. 95 alin. (2), art. 96, art. 98, art. 105 alin. (1) art. 129 alin. (1), alin. 
(2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), raportate la cele ale art. 155 alin. (1) lit. (c), combinat cu alin. 
(4) lit. b)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

e) art. 2 pct. 47, art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c și art. 82  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

f) H.C.L. nr. 6/ 10.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Măgura pentru  anul 2022; 
 Luând în dezbatere: 

a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura  – d-ul  Iordache Costrăş, înregistrat sub 
nr.12935/ 15.12.2022; 

b) Raportul de specialitate nr.  12936/ 15.12.2022 intocmit 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;  

c) Adresa nr. 4101/ 25.11.2022 de la A.J.F.P.Bacau, suma alocata com. Magura 68.000 lei; 
d) Executia bugetara la 30.11.2022; 
e) Adresa nr. 25357/ 15.12.2022 a Instituției Prefectului Bacău solicitare sume din Fondul de  rezerva 

a Guvernului și adresele răspuns nr. 12917/15.12.2022 și nr. 12961/16.12.2022 ale Comuna Măgura, 
județul Bacău; 

f) Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 
Măgura. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  
 

Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

Art.1. – (1) Se  aproba rectificarea nr. 4 a Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Magura, judetul 
Bacau, astfel: 

Partea de venituri se majoreaza astfel : 
11.02.02- sume defalcate din TVA- pentru indemnizatii persoane cu handicap 63.000 lei si burse 5.000 lei 
total 68.000 lei; 
11.06.00- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 100.000 lei; 
42.34.00-subventii pentru acordarea ajutorului de incalzirea locuintei cu suma de 60.000 lei; 



03.18.00-impozit pe venituri din transferul proprietatilor cu suma 86.000 lei ,avem depasiri la incasari fata 
de ce a fost bugetat. 
Influienta la partea de venituri este in suma de 314.000 lei. 

Partea de cheltuieli – se majoreaza astfel: 
51.02.20.01.30- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare cu suma de 186.000 lei (serv.de 
arhivare restante,docum.cadastrale) 
68.15.01.57.02.01- Ajutor pentru incalzirea locuintei cu suma de 60.000 lei. 
65.03.01.20.24.01- comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor - scrisoare de garantie pentru 
prelungirea contr.Gr.cu 2 grupe normal+2 grupe pr.prelungit Crihan cu suma de 8.000 lei; 
67.50.00.20.01.30- traditii si obiceiuri  de iarna  cu suma de 15.000 lei; 
70.06.00.20.01.03 – incalzit,iluminat si forta motrica cu suma de 40.000 lei; 
61.02.71.01.30- sistem alarmarea populatiei la dezastre cu suma de 20.000 lei,modificam si lista de investitii; 
65.01.01.71.01.30- abgradare instalare sistem video si alarma pentru locatiile Sc.E.Braescu-Magura cu suma 
de 3500 lei,modificam si lista de investitii; 
65.04.01.59.01.000  -   burse in suma de 5.000 lei; 
 
Influienta la partea de cheltuieli este in suma de 337.500 lei. 
 

(2) Astfel partea de venituri a bugetului local va totaliza 13.371.780,20 lei,iar partrea de 
cheltuieli 15.987.099,10 lei. 

 
       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, prin intermediul secretarului general al comunei Măgura, în 

termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - județului Bacău, Primarului Comunei Măgura, judeţul 
Bacău, şi se aduce la cunoştinţă publică prin depunerea la Monitorul Oficial al comunei Măgura, în format 
electronic, la pagina de internet http://www.primaria-magura.ro., în subeticheta: ”monitorul-oficial-
local/hotararile-autoritatii-deliberative/” și se înscrie în Registrul pentru evidența hotărârilor autorității 
deliberative.  
 
 

 

 

 

 
Nr. 
Din      .      .2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .     .2022, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... consilieri 

prezenţi.      
 
 
 
 
Viza CFP – venituri  
 
 
 
 
 
Viza CFP – cheltuieli 
 
 
 

Iniţiator, 

   …………………………….………………………… 
 

PRIMAR – Iordache COSTRĂȘ 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL   
C O M U N E I  M Ă G U R A  

……………………….………………………… 
Elena-Irina SILAV 



Comuna Magura  
Judetul Bacau 
Nr.inreg. 12935.1 din 16.12.2022 
PRIMAR  

MODIFICAT 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind rectificarea nr.4 

a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 
    Stimati consilieri , 

 

 

Rectificarea nr.4 
  Se rectifica Bugetul local,conform executiei bugetare la 30.11.2022,conform adresei  nr.4101/25.11.2022,primita  de la AJFP BACAU ,prin 
care ne transmite alocarea unor sume din sume defalcate din TVA ,pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor . 
Partea de venituri – se majoreaza astfel: 
11.02.02- sume defalcate din TVA- pentru indemnizatii persoane cu handicap 63.000 lei si burse 5.000 lei total 68.000 lei; 
11.06.00- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 100.000 lei; 
42.34.00-subventii pentru acordarea ajutorului de incalzirea locuintei cu suma de 60.000 lei; 
03.18.00-impozit pe venituri din transferul proprietatilor cu suma 86.000 lei ,avem depasiri la incasari fata de ce a fost bugetat. 
Mentionez ca suma primita pentru as.sociala-indemnizatii pers.cu handicap,63.000 lei o repartizam pe capitole de cheltuiala pentru functionare 
,deoarece la rectificarea nr 3 s-a majorat aceasta cheltuiala in suma de122.500 lei pentru a putea plati la zi indemniziile si concediile de odihna 
a asist.personali la pers.cu handicap. 
Influienta la partea de venituri este in suma de 314.000 lei. 
Partea de cheltuieli – se majoreaza astfel: 
51.02.20.01.30- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare cu suma de 186.000 lei (serv.de arhivare restante,docum.cadastrale) 
68.15.01.57.02.01- Ajutor pentru incalzirea locuintei cu suma de 60.000 lei. 
65.03.01.20.24.01- comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor - scrisoare de garantie pentru prelungirea contr.Gr.cu 2 grupe normal+2 
grupe pr.prelungit Crihan cu suma de 8.000 lei; 
67.50.00.20.01.30- traditii si obiceiuri  de iarna  cu suma de 15.000 lei; 
70.06.00.20.01.03 – incalzit,iluminat si forta motrica cu suma de 40.000 lei; 
61.02.71.01.30- sistem alarmarea populatiei la dezastre cu suma de 20.000 lei,modificam si lista de investitii ; 
65.01.01.71.01.30- abgradare instalare sistem video si alarma pentru locatiile Sc.E.Braescu-Magura cu suma de 3500 lei,modificam si lista de 
investitii; 
65.04.01.59.01.000  -   burse in suma de 5.000 lei; 
Influienta la partea de cheltuieli este in suma de 337.500 lei. 
Astfel partea de venituri a bugetului local va totaliza 13.371.780,20 lei,iar partrea de cheltuieli 15.987.099,10 lei. 
     Fata de cele prezentate  , supun dezbaterii si aprobarii  Consiliului Local al Comunei  Magura , Proiectul de hotarare  privind    
rectificare bugetara nr.4 in forma  prezentata .                                                                               

Primar, 

Iordache  Costras                                                

                                                 

 
 
 
 
 



 
 
 
    Comuna Magura , Judetul Bacau                                                                                                                                                  

Biroul  Financiar-contabil-buget- incasari venituri  
    Nr.inreg.  12936.1 din 16.12.2022 
 
 

MODIFICAT 
Raport de specialitate 

Referinta :   Proiectul de hotarare  privind aprobarea rectificarii nr. 4 a  Bugetului   de venituri si cheltuieli  al Comunei Magura  pe anul 
2022 

 
 

               Proiectul de hotarare initiat de domnul primar Costras Iordache  privind rectificarea nr.4 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 nr.1 
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 pompa 
apa,rezervor apa,achizitie  teren si  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. 

Rectificarea nr.2-  
          Se rectifica bugetul local, conform adresei 2478/01.09.2022,respectiv 8996/06.09.2022-de la A.J.F.P.Bacau –prin care ne transmite 
influientele la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor-avand 
in  vedere OUG 19/2022,prin care ni se retragere suma de 1000 lei,in trim.IV si M.O. 930/22.09.2022,HG 1156/21.09.2022-prin care se 
repartizeaza com.Magura suma de 47.000 lei,pentru plata recenzorilor de la recensamantul-populatiei. .                                                                                                                
Partea de venituri se diminueaza cu suma de 1.000 lei la 11.02.00,iar 11.06.00 se majoreaza cu suma de 47.000 lei   astfel veniturile totalizand 
12.795.000 lei. 
             Partea de cheltuieli se diminuiaza  cu suma de 1.000 lei ,la 51.03.00-20.01.30 –alte bunuri si servicii la Scoala E.Braescu – Magura ,iar 
51.02.-20.01.30 la Primaria comunei Magura se majoreaza cu  47.000 leiAstfel cheltuielile insumeaza 14.821.540 lei. 
Influienta la aceasta rectificare este    46.000 lei; 
 
Rectificarea nr.3-  
          Se rectifica bugetul local, conform executiei bugetare la 31.10.2022 cu sumele incasate de la MDLAP SI AFIR in urma finalizarii lucrarilor 
la  Scoala Crihan si Caminul Cultural Magura  si adresa 3674/03.11.2022, -de la A.J.F.P.Bacau –prin care ne  transmite alocarea sumelor defalcate 



din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ale u.a.t ,avand in  vedere HG 1306/25.10.2022,in valoare de  160.000 lei ,in 
trim.IV.                                                                                
  Partea de venituri se majoreaza astfel : 
  11.06.00 – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor      -    160.000    lei 
  42.02.34 – Sume primite de la AJPIS – supliment combustibili solizi  -        3.100     lei 
  48.04.01 -  Suma primita de la AFIR -                                                   -   75.061,48 lei 
  43.44.00 -  Suma alocata de AFM pentru iluminatul public            24.618,72 lei, influienta fiind in suma de 262.780,20   lei,pe;partea de 
venituri astfel veniturile totalizeaza 13.057.780,20 lei; 
  Partea de cheltuieli se  majoreaza astfel: 
  68.02.15-57.02.01 -  ajutoare sociale-incalzirea cu lemne   - 3.100 lei; 
  51.02.-71.01.30    -  cumparare teren cu constructii in suprafata de 1768 mp –in vederea construirii unui dispensar   medical/sediu 
administrativ/amenajare loc pentru gararea utilajelor institutiei – 324.815,47 lei ;(lista inv.) 
 70.05.71.01.30 -   achizitionare si amplasare rezervor suprateran apa potabila Dealu Mare –Magura – 250.000 lei;aceasta suma in lista de 
investitii este prinsa la lucrari investitii cuprinse in lista minima de lucrari impuse de CRAB,inainte de predarea serviciului;(lista inv.) 
 70.06.58.04.02 – modernizare iluminat public in comuna Magura-finantare AFM  - 24.618,72 lei;(lista inv.) 
 70.07.71.01.30 – extinere sistem de distributie gaze in Crihan,Dealu Mare si Magura  - 65.524,91 lei;(lista inv.) 
 65.03.01.71.01.30 – Abgradare /instalare sistem supraveghere video si alarma pentru locatiile apartinand Sc.Emil Braescu       Magura 10.000 
lei;(lista inv.) 
 65.06.59.12.00 – culte – 50.000 lei,pentru Parohia II Magura,dar acum in trim IV trebuie suma platita la Parohia I Magura,pentru ca in vara s-a 
platit parohiei II-pentru acoperis de la parohia I ,fata de cum au fost sumele stabilite in bugetul initial; 
 65.04.01.20     – 11.500 lei( 10.000 combustibil microbuze scoala si 1.500 lei naveta) 
 70.50.20.01.05-    combustibil parc auto primarie 6000 lei ; 
 68.05.02-57.02.01- indemnizatii pers.cu handicap 82.500 lei; 
 Avem si virari sume intre articole bugetare in cadrul capitolelor dupa cum urmeaza; 
 68.02.10 – salarii asist. personali – diminuam cu suma de 15.000 lei si majoram cu 15.000 lei 68.05.02.57.02.01-indemnizatii pers.cu 
handicap(pentru plata din decembrie la indemniz.avem restanta si din luna noiembrie,plus luna decembrie si co la asist.personali.) 
70.50.10- Alte serv.in domeniul serviciilor si dezvoltarii comunale,diminuam cu 25.000 lei si majoram tot la 68.05.02.57.02.01-indemniz.pers.cu 
handicap cu 25.000 lei; 
51.02.10.01.01- majoram cu 16.000 lei- salarii autoritati publice locale si diminuam 51.02.10.01.12 – indemnizatii consilieri locali cu 16.000 
lei;  
Astfel cheltuielile insumeaza 15.649.599.10 lei. 
Bugetul astfel rectificat totalizeaza la partea de venituri 13.057.780,20 lei lei,iar cheltuielile totalizeaza 15.649.599.10 lei. 
Rectificarea nr.4 
  Se rectifica Bugetul local,conform executiei bugetare la 30.11.2022,conform adresei  nr.4101/25.11.2022,primita  de la AJFP BACAU ,prin 
care ne transmite alocarea unor sume din sume defalcate din TVA ,pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor . 
Partea de venituri – se majoreaza astfel: 
11.02.02- sume defalcate din TVA- pentru indemnizatii persoane cu handicap 63.000 lei si burse 5.000 lei total 68.000 lei; 
11.06.00- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 100.000 lei; 
42.34.00-subventii pentru acordarea ajutorului de incalzirea locuintei cu suma de 60.000 lei; 
03.18.00-impozit pe venituri din transferul proprietatilor cu suma 86.000 lei ,avem depasiri la incasari fata de ce a fost bugetat. 
Mentionez ca suma primita pentru as.sociala-indemnizatii pers.cu handicap,63.000 lei o repartizam pe capitole de cheltuiala pentru functionare 
,deoarece la rectificarea nr 3 s-a majorat aceasta cheltuiala in suma de122.500 lei pentru a putea plati la zi indemniziile si concediile de odihna 
a asist.personali la pers.cu handicap. 
 
Influienta la partea de venituri este in suma de 314.000 lei. 
Partea de cheltuieli – se majoreaza astfel: 
51.02.20.01.30- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare cu suma de 186.000 lei (serv.de arhivare restante,documentatii cadastrale) 
68.15.01.57.02.01- Ajutor pentru incalzirea locuintei cu suma de 60.000 lei. 
65.03.01.20.24.01- comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor - scrisoare de garantie pentru prelungirea contr.Gr.cu 2 grupe normal+2 
grupe pr.prelungit Crihan cu suma de 8.000 lei; 
67.50.00.20.01.30- traditii si obiceiuri  de iarna  cu suma de 15.000 lei; 
70.06.00.20.01.03 – incalzit,iluminat si forta motrica cu suma de 40.000 lei; 
61.02.71.01.30- sistem alarmarea populatiei la dezastre cu suma de 20.000 lei,modificam si lista de investitii ; 
65.01.01.71.01.30- abgradare instalare sistem video si alarma pentru locatiile Sc.E.Braescu-Magura cu suma de 3500 lei,modificam si lista de 
investitii; 
65.04.01.59.01.000  -   burse in suma de 5.000 lei; 
 
Influienta la partea de cheltuieli este in suma de 337.500 lei. 
 
Astfel partea de venituri a bugetului local va totaliza 13.371.780,20 lei,iar partrea de cheltuieli 15.987.099,10 lei. 
 
 
 
 
 

Consilier superior, 
POPA MARICICA 


