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Nr. 01/ 12.01.2023       
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea bugetului local al comunei Magura pentru anul 2023 
 
 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 138 alin. (4) și alin. (5) din 
Constituția României, republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
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.75 alin.(1) lit. g), art. 87 alin.(3) ultima teză, art. 88,art. 89 alin.(6), art. 
90 alin.(1) art. 95 alin.(2) , art.96, art. 98, art. 104 alin. (2), art. 105 alin.(1), art. 109 alin.(4), 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), art. 129 alin.(5), art. 197 alin.(1), (2), (4) și (5), art. 198 alin. (1), și 
art. 199 alin. (1) și (2), art. 240, art. 491 alin.(2), art. 458 alin.(4), art.547 alin.(2), art. 575 alin.(1), 
art. 3 alin.(2) anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările completările ulterioare; 
e) art. 4 – art. 7 și anexa 10, capitolul II din Legea nr. 368/ 2022 a bugetului de stat pe anul 2023; 
f) Legea nr. 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023; 
g) Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
h) art. 8, art. 9 alin. (5), art. 44 alin. (6), art. 88 alin. (2), art. 103 alin. (2), art. 104 alin. (2) și art. 
105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
i) art. 2 alin. (2), art. 64 alin. (1) și art. 138 din Codul fiscal al României, adoptat prin Legea 
nr.227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare; 
k) art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2, pct. 50 și 51, art. 4, art.5 alin. (4), art. 19 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. 
(1) și lit. j),art. 26 alin. (4), art. 30 alin. (6), art. 40-art 48, art. 51 alin. (3) și art. 58 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
l) art. 6 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, 
organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, 
cu modificările și completările ulterioare; 
m) art. 8 alin. (1) și art. 33 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
n) art. 40 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
o) art. 39 alin. 2 din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
p) art. 3 alin. (2), art. 31, art. 40 - 49 și art. 80 - 83 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
r) Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar 
de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022-2023; 
s) Deciziilor șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău nr. 18/ 29.12.2022 și nr. 
19 din 29.12.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 



pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026, transmise cu adresele nr. 67/ 04.01.2023 și nr. a 
4648/ 29.12.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău; 
ș) nr. crt. ___ din anexa la Hotărârea Consiliului județean Bacău nr. ____ din ___ ianuarie 2022 
privind repartizarea sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor (cod _______), și a sumelor defalcate din 
taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și 
municipiilor (cod ________) - estimări în perioada 2024-2026; 
t) nr. crt. ____ din anexa la Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. ____  din ___ ianuarie 2023 
privind repartizarea sumei de ______ mii lei, pe anul 2023, din impozitul pe venit a sumei din 
cote defalcate din impozitul pe venit, corespunzător cotei de ____%, reprezentând fond la 
dispoziția Consiliului Județean Bacău, 
ț) Hotărârii Consiliului Local nr. 90/ 2022 privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2023 in comuna Magura, Județul Bacău; 
u) Hotărârii Consiliului Local nr. 77 din 27.10.2022 privind aprobarea organigramei, a statului de 
funcții și a numărului de personal, de la nivelul comunei Măgura, ca instituție publică locală; 
v) Dispoziția primarului  nr. 1 din 05 ianuarie 2023 privind acoperirea  definitiva a deficitului 
sectiunii de  dezvoltare pe anul 2022 in suma de 584.024,21 lei din excedentul bugetului local al 
anilor precedenti. 

Luând act de: 
a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura  – Dl. Costrăş Iordache, 

înregistrat sub nr. 330/ 12.01.2023; 
b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 706/ 20.01.2023 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; 

c) Anunțul privind dezbaterea publică din 12.01.2023. 
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  Bugetul local  al comunei Magura pentru anul 2023, în sumaăde 

12.598.154 lei la  venituri si 14.393.154 lei  la cheltuieli  cu nominalizare pe capitole si  categorii  
de cheltuieli, echilibrul bugetar asigurându-se prin utilizarea excedentului bugetar al anilor 
precedenți, în sumă de 1.795.000 lei, la secțiunea de dezvoltare. 

(2) Prezenta hotărâre prevede și autorizează pentru anul 2023: 
a) veniturile structurate pe capitole și subcapitole; 
b) cheltuielile structurate pe destinații, cu detalierea pe părți, capitole, subcapitole, titluri, 

articole, precum și alineate și paragrafe, după caz; 
c) fondul salariilor de bază și al veniturilor salariale, potrivit art. 26 alin. (4) din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
d) responsabilitățile autorităților administrației publice locale și instituțiilor/ serviciilor 

publice de interes local implicate în procesul de execuție a bugetului local al comunei Măgura, 
inclusiv ale directorului Școlii „Emil Brăescu” Măgura. 

(3) Bugetul local pe anul 2023 are la bază principiile: universalității, transparenței și 
publicității, unității, unității monetare, anualității, specializării bugetare și echilibrului. 

(4) Bugetul local pe anul 2023 este prevăzut în anexa nr. 1. 
(5) Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2023, prevăzut în anexa nr. 2. 
(6) Se ia act că în termenul de 15 zile de la data afișării proiectului bugetului local pe anul 

2022 nu s-au depus contestații cu privire la acesta. 
 
 
 



            Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către ordonatorul 
principal de credite. 

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Măgura, prefectului 
județului Bacău, Administrației Județene Bacău a Finanțelor Publice și se depune la Monitorul 
Oficial al Comunei Măgura, în format electronic, la pagina de internet http://www.primaria-
magura.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE”, pentru înscrierea în 
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative și publicării. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIZAT  CFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iniţiator, 

…………………………….………………………… 
 

PRIMAR– Iordache COSTRĂȘ  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

……………………….………………………… 
 

Jr. Elena  Irina  SILAV 
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Nr. 330/ 12.01.2023 
 

REFERAT DE APROBARE  
privind Proiectului de hotarare privind bugetul local al comunei Magura pentru anul 2023 

 
 
 

Stimati consilieri , 
 
Proiectul de buget pe anul 2023 propus spre analiza si aprobare prezinta veniturile si cheltuielile stabilite pentru 
acest an,necesare pentru buna functionare a unitatiia dmninistrativ-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 2023 este elaborat în contextul implementării unei politici bugetare orientată spre 
atingerea echilibrului bugetar, utilizări ieficiente 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 şicultură, iluminat public. 
 
Principalele coordonate ale politicii bugetare în anul 2023 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.368/2022 privind  bugetul de stat pe anul 2023  si precizarilor MFP privind 
definitivarea si aprobarea bugetului, in baza adreselor nr 4648/29.12.2022, inreg.la Primaria Magura sub 
nr.13340/30.12.2022 si adresa nr.67/04.01.2023,inreg.la Primaria Magura sub nr. 162/06.01.2023 emisa de catre 
Directia Generala a Finantelor Publice Bacau,  prin care ne-au fost repartizate  sumele pentru anul 2023. 
         La elaborarea bugetului de venituri şi de cheltuieli s-au avut în vedere prevederile legale, reglementările şi 
normele în vigoare, astfel secţiunea de funcţionare - partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. 
(2) din legea nr. 273/ 2006, 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, iar pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii de credite 
asigură în totalitate cheltuielile secţiunilor de funcţionare ale bugetului. 
 

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

 



VENITURILE TOTALE– propuse a se incasa in anul 2023, in suma totala de 12.598.154 lei, se detalieaza 
dupa cum urmeaza: 
VENITURI-sursa A propuse p eanul 2023 sunt in suma de 10.784.000 lei; 
VENITURI sursa E  propuse pe anul 2023 sunt in suma de    350.000 lei 
VENITURI sursa C  in anul 2023              sunt in suma de  1.464.154 lei 
 
CHELTUIELI TOTALE  propuse a fi finantate in anul 2023 in suma totala 14.393.154  lei, se detaliaza pe 
sectiuni, dupa cum urmeaza: 
 
Sursa A.  (Sectiune functionare 7.936.000 lei + 4.581.000 lei sect.dezvoltare)=12.517.000 lei ; 
Sursa C.(Sectiune functionare           0             1.464.164 lei sect.D                     1.464.154 lei;  
Sursa E. .(Sectiune functionare   350.000 lei +     62.000 lei sect.D                       412.000 lei ;  
 
EXCEDENT AN 2022               SURSA A. 1.733.000 + 62.000 SURSA E.=1.795.000 LEI, SUMA ESTE 
REPARTIZATA PE CHELTUIELI DE INVESTITII.                       
                                                                  

       
 
  

A. +B +C. 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         SF.- A - 

 7.936.000 
1 Autoritati publice 51.02.A 3.142.000 
 -Cheltuieli de personal  10 1.950.000 
 -Bunuri si servicii 20 1.120.000 
 -Asociatii si fundatii 59 72.000 
2. Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale(54.05.00)-50.04.00 
54.02      87.000  

 Fond de rezerva bugetara la dispozitiaautoritatilor locale-
50.04.00 

50 87.000 

2. Dobanzi 55.02 28.000 
 Dobanziimprumut(55.02.30) 30 28.000 
3. Transferuri  cu cararcter general intre diferite nivele ale 

administratiei 
56.02 
 

27.000 

 -Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 27.000 

4. Ordine publica si sigurantanationala 61.02 165.000 
 -Cheltuieli de personal (pol.loc-75000-susv-65000) 10 140.000 
 -Bunuri si servicii(semne circulatie 25000) 20 25.000 
5. Invatamant 65.02 1.298.000 
 -Bunuri si servicii- d.c.:Finantare complementara 95.000 

lei(naveta-35.000; carburantisi reparatii auto 60.000 
lei)11.02.-fin.per elev 273.000lei- 

20 368.000 

 - Asistenta sociala(stimulent educational 11.02-6.000 
primarie //copii  cu CES -84.000 lei-11.02-scoala 
(cerinteeducationale speciale )17.000 brad Craciun-fin 
primarie-20000 biciclete primarie 

57 127.000 

 -Burse –  din care Finantare de la stat-11.02  59 314.000 
 -Rambursari credite imprumut(65.03.01.81 - 81 489.000 
6. Cultura,recreere si religie 67.02 175.000 
 -Bunuri si serv.(bunuri si serv.25.000,ziua comunei 50.000 

lei 
20   75.000 

 -Alte cheltuieli – sustinerea cultelor(parohia Crihan 
25.000lei,Sohodol 25.000 lei,Sf.Nicolae 25.000 
lei,parohiaMagura 25.000 lei; 

59 100.000 

7. Asigurari si asistenta sociala 68.02 1.474.000 
 

 Chelt.de personal-11.02.-592.000 lei ,vouchere vacanta 
20.000 lei 

10 612.000 



 Asistenta sociala -11.02-682.000 lei,10%primarie.-127.000 57 809.000 
 Ajutoare de urgenta(10.000 incendii-10.000 – 50 ani cas.-

incalzire 33.000 lei) 
68.15.57 53.000 

8 Locuinte,servicii de dezvoltare publica 70.02 890.000 
 -Cheltuieli de personal  10 250.000 
 -Bunuri si serv.(ilum.publ.400.000 lei,carburanti 80.000 lei, 

,caini fara stapan 60.000 lei,.apa-canal-
clor,mentenanta,documentatii  100.000 lei) 

20 640.000 

9. Protectia mediului 74.02 600.000 
 -Bunuri si servicii 20 600.000 
10. Transporturi 84.02 50.000 
 -Bunuri si servicii(dezapezire-50000,balastare drumuri-

suma  ce urmeaza a fi repartizata de la  Consiliul Judetean) 
20 50.000 

B. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SURSA  E 70.02.E 350.000 
1. Bunuri si servicii (en.el.,ch.mat. si serv.,mentenanta,) 20 350.000 
    
 
Cheltuielile SECTIUNII DE DEZVOLTARE,sursa A- sumele sunt destinate obiectivelor de investitii finantate 
din bugeul local dar si din programe nationale si subventii si transferuri, astfel : 
 Denumire indicator   SD-A-       

4.581.000 
1. Intocmire Plan Urbanistic  General al comunei  Magura 51.02 16.000 
2. Echipamente IT 51.02 10.000 
3. Statii incarcare-masini electrice 51.02 20.000 
4.  Construire si dotare sediul U.A.T.Magura 51.02 100.000 
5. Sistem video ,com.Magura 61.02 30.000 
6.  Alarma populatie– dezastre  61.02 85.000 
7. Infiintare si dotare gradinita 2 grupe cu program normal si 2 grupe 

program prelungit, sat  Crihan, comuna  Magura, judetul Bacau”  
(721.000 lei din excedent,.). 

65.02 721.000 
 

8. Imprejmuire  scoala sat Crihan  comuna Magura, judetul Bacau   65.02 60.000 
9. Construire sala de educatie fizica scolara, sat Magura, comuna 

Magura, judetul Bacau- 
65.02 10.000 

10. Consolidare Scoala E.Braescu C.L.-(270) – PNRR 1.300.000(60.01-
60.03)+170.000 lei C.L.(71.03.00) 

65.02 1.470.000 

11. Construire cresa sat Crihan,com.Magura 65.02 100.000 

12. Achizitie si amenajare 1 loc de joaca   - Magura 67.02 30.000 
13. Modernizare iluminat public in com.Magura(-450.000 lei excedent) 70.02 450.000 
14. Extindere sistem distributie  gaze naturale satele Crihan, Dealu 

Mare,Magura com.Magura, jud.Bacau( 230.000 lei din excedent + 
220. 000 din ven.anului 2023) 

70.02 450.000 

15. Lucrari investitii cuprinse in lista minima de lucrari impuse de 
CRAB inainte de  predarea serviciului(332.000 lei  bazin apa din 
excedent +50.000 lei pompe,alte lucr.de inv.) 

70.02 382.000 

16. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa 2014-
2020(93) 

70.02 43.000 

17. Leasing autoutilitara pentru serviciul de Gospodarire comunala 70.02 38.000 
18. Extindere retea energie electrica,zona Salinei si zona Rediului 70.02 100.000 
19. Modernizare drumuri de interes local, zona –Metalbac –

Cujbic,satMagura(180) 
84.02 80.000 

20. Lucrari de prima urgenta de reabilitare drumuri din comuna Magura, 
judetul Bacau(715) 

84.02 363.000 

21. Modernizare si extindere transport public-zona metropolitana a 
mun.Bacau 

84.02 55.000 

22. Sectiunea de dezvoltare -  sursa C 65.02 1.464.154 
23. Infiintare si dotare gradinita 2 grupe cu program normal si 2 grupe 65.02  



program prelungit, sat  Crihan, comuna  Magura, judetul Bacau”  
1.464.154 credit MF 

1.464.154 

24. Sectiune de dezvoltare  -  sursa  E 70.02. 62.000 
25. Lucrari investitii cuprinse in lista minima de lucrari impuse de 

CRAB inainte de  predarea serviciului 62.000 din excedent) 
70.02 62.000 

 
Repartizarea excedentului  de la finele anului 2022 . Utilizarea excedentului pe parcursul anului 2023. 
 
Dupa cum urmeaza: - SURSA  A. 
 

1. Infiintaresidotare Gr.cu 2 grupe program normal si 2 grupe program prelungit in sat Crihan,com.Magura                                                                       
65.02.58 – 721.000 lei 

2. Modernizare iluminat public com.Magura                                70.06.71 – 450.000 lei 
3. Extindere sist.distributie gaze Crihan,Dealu Mare ,Magura   70.07.71  -230.000 lei 

        4.   Lucrari de investitii cuprinse in lista minima de lucrariimpuse deCRAB,inainte de predarea 
serviciului –bazin apa,alte lucr.inv.                                                           70.05.71- 332.000 lei 
                                    SURSA  E. 

1.  Achizitionare pompe apa, rezervor apa                                   70.05.71  - 62.000 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 

 
 
 
 

VIZA CFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Comuna Magura , Judetul Bacau       
Biroul Financiar-contabil-buget- incasari venituri  
Nr.inreg. 706 din 20.01.2023 
 
                                                                  Raport de specialitate   
Referinta :   Proiectul de hotarare  privind aprobarea Bugetului local  al Comunei Magura  pentru  anul 2023 
               

Proiectul de buget pe anul 2023  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 2023 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 2023 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.368/2022 privind  bugetul de stat pe anul 2023  si precizarilor MFP privind 
definitivarea si aprobarea bugetului ,in baza adreselor nr 4648/29.12.2022,inreg.la Primaria Magura sub 
nr.13340/30.12.2022 si adresa nr.67/04.01.2023,inreg.la Primaria Magura sub nr. 162/06.01.2023 emisa de catre 
Directia Generala a Finantelor Publice Bacau,  prin care ne-au fost repartizate  sumele pentru anul 2023. 
         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  MDLPA- Anghel Saligny,CNI, PNRR 
si AFIR cu cererile de finantare aprobate  , precum si prioritatile de dezvoltare ale comunei : asfaltare, extindere 
retele gaze naturale , dezvoltarea infrastructurii scolare,iluminatul public cu finantare de la AFM.   
VENITURILE TOTALE– propuse a se incasa in anul 2023 ,in suma totala de 12.598.154 lei,se detalieaza 
dupa cum urmeaza: 
VENITURI-sursa A propuse p eanul 2023 sunt in suma de 10.784.000 lei; 
VENITURI sursa E  propuse pe anul 2023 sunt in suma de    350.000 lei 
VENITURI sursa C  in anul 2023              sunt in suma de  1.464.154 lei 
 
CHELTUIELI TOTALE  propuse a fi finantate in anul 2023 in suma totala 14.393.154  lei, se detaliaza pe 
sectiuni, dupa cum urmeaza: 
 
Sursa A.  (Sectiune functionare 7.936.000 lei + 4.581.000 lei sect.dezvoltare)=12.517.000 lei ; 
Sursa C.(Sectiune functionare           0             1.464.164 lei sect.D                     1.464.154 lei;  
Sursa E. .(Sectiune functionare   350.000 lei +     62.000 lei sect.D                       412.000 lei ;  
 
EXCEDENT AN 2022               SURSA A. 1.733.000 + 62.000 SURSA E.=1.795.000 LEI,SUMA ESTE 
REPARTIZATA PE CHELTUIELI DE INVESTITII.                       

       
 
  



                                                                  

B. +B +C. 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         SF.- A - 

 7.936.000 
1 Autoritati publice 51.02.A 3.142.000 
 -Cheltuieli de personal  10 1.950.000 
 -Bunuri si servicii 20 1.120.000 
 -Asociatii si fundatii 59 72.000 

2. Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 
locale(54.05.00)-50.04.00 

54.02      87.000  

 Fond de rezerva bugetara la dispozitiaautoritatilor locale-
50.04.00 

50 87.000 

2. Dobanzi 55.02 28.000 
 Dobanziimprumut(55.02.30) 30 28.000 

3. Transferuri  cu cararcter general intre diferite nivele ale 
administratiei 

56.02 
 

27.000 

 -Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 27.000 

4. Ordine publica si sigurantanationala 61.02 165.000 
 -Cheltuieli de personal (pol.loc-75000-susv-65000) 10 140.000 
 -Bunuri si servicii(semne circulatie 25000) 20 25.000 

5. Invatamant 65.02 1.298.000 
 -Bunuri si servicii- d.c.:Finantare complementara 95.000 

lei(naveta-35.000; carburantisi reparatii auto 60.000 
lei)11.02.-fin.per elev 273.000lei- 

20 368.000 

 - Asistenta sociala(stimulent educational 11.02-6.000 
primarie //copii  cu CES -84.000 lei-11.02-scoala 
(cerinteeducationale speciale )17.000 brad Craciun-fin 
primarie-20000 biciclete primarie 

57 127.000 

 -Burse –  din care Finantare de la stat-11.02  59 314.000 
 -Rambursari credite imprumut(65.03.01.81 - 81 489.000 

6. Cultura,recreere si religie 67.02 175.000 
 -Bunuri si serv.(bunuri si serv.25.000,ziua comunei 50.000 

lei 
20   75.000 

 -Alte cheltuieli – sustinerea cultelor(parohia Crihan 
25.000lei,Sohodol 25.000 lei,Sf.Nicolae 25.000 
lei,parohiaMagura 25.000 lei; 

59 100.000 

7. Asigurari si asistenta sociala 68.02 1.474..000 
 

 Chelt.de personal-11.02.-592.000 lei ,vouchere vacanta 
20.000 lei 

10 612.000 

 Asistenta sociala -11.02-682.000 lei,10%primarie.-127.000 57 809.000 
 Ajutoare de urgenta(10.000 incendii-10.000 – 50 ani cas.-

incalzire 33.000 lei) 
68.15.57 53.000 

8 Locuinte,servicii de dezvoltare publica 70.02 890.000 
 -Cheltuieli de personal  10 250.000 
 -Bunuri si serv.(ilum.publ.400.000 lei,carburanti 80.000 lei, 

,caini fara stapan 60.000 lei,.apa-canal-
clor,mentenanta,documentatii  100.000 lei) 

20 640.000 

9. Protectia mediului 74.02 600.000 
 -Bunuri si servicii 20 600.000 

10. Transporturi 84.02 50.000 
 -Bunuri si servicii(dezapezire-50000,balastare drumuri-

suma  ce urmeaza a fi repartizata de la  Consiliul Judetean) 
20 50.000 

B. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SURSA  E 70.02.E 350.000 



1. Bunuri si servicii (en.el.,ch.mat. si serv.,mentenanta,) 20 350.000 
    

 
Cheltuielile SECTIUNII DE DEZVOLTARE,sursa A- sumele sunt destinate obiectivelor de investitii finantate 
din bugeul local dar si din programe nationale si subventii si transferuri, astfel : 

 Denumire indicator   SD-A-       
4.581.000 

26. Intocmire Plan Urbanistic  General al comunei  Magura 51.02 16.000 
27. Echipamente IT 51.02 10.000 
28. Statii incarcare-masini electrice 51.02 20.000 
29.  Construire si dotare sediul U.A.T.Magura 51.02 100.000 
30. Sistem video ,com.Magura 61.02 30.000 
31.  Alarma populatie– dezastre  61.02 85.000 
32. Infiintare si dotare gradinita 2 grupe cu program normal si 2 grupe 

program prelungit, sat  Crihan, comuna  Magura, judetul Bacau”  
(721.000 lei din excedent,.). 

65.02 721.000 
 

33. Imprejmuire  scoala sat Crihan  comuna Magura, judetul Bacau   65.02 60.000 
34. Construire sala de educatie fizica scolara, sat Magura, comuna 

Magura, judetul Bacau- 
65.02 10.000 

35. Consolidare Scoala E.Braescu C.L.-(270) – PNRR 1.300.000(60.01-
60.03)+170.000 lei C.L.(71.03.00) 

65.02 1.470.000 

36. Construire cresa sat Crihan,com.Magura 65.02 100.000 

37. Achizitie si amenajare 1 loc de joaca   - Magura 67.02 30.000 
38. Modernizare iluminat public in com.Magura(-450.000 lei excedent) 70.02 450.000 
39. Extindere sistem distributie  gaze naturale satele Crihan, Dealu 

Mare,Magura com.Magura, jud.Bacau( 230.000 lei din excedent + 
220. 000 din ven.anului 2023) 

70.02 450.000 

40. Lucrari investitii cuprinse in lista minima de lucrari impuse de 
CRAB inainte de  predarea serviciului(332.000 lei  bazin apa din 
excedent +50.000 lei pompe,alte lucr.de inv.) 

70.02 382.000 

41. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa 2014-
2020(93) 

70.02 43.000 

42. Leasing autoutilitara pentru serviciul de Gospodarire comunala 70.02 38.000 
43. Extindere retea energie electrica,zona Salinei si zona Rediului 70.02 100.000 
44. Modernizare drumuri de interes local, zona –Metalbac –

Cujbic,satMagura(180) 
84.02 80.000 

45. Lucrari de prima urgenta de reabilitare drumuri din comuna Magura, 
judetul Bacau(715) 

84.02 363.000 

46. Modernizare si extindere transport public-zona metropolitana a 
mun.Bacau 

84.02 55.000 

47. Sectiunea de dezvoltare -  sursa C 65.02 1.464.154 
48. Infiintare si dotare gradinita 2 grupe cu program normal si 2 grupe 

program prelungit, sat  Crihan, comuna  Magura, judetul Bacau”  
1.464.154 credit MF 

65.02  
1.464.154 

49. Sectiune de dezvoltare  -  sursa  E 70.02. 62.000 
50. Lucrari investitii cuprinse in lista minima de lucrari impuse de 

CRAB inainte de  predarea serviciului 62.000 din excedent) 
70.02 62.000 

 
Repartizarea excedentului  de la finele anului 2022 .Utilizarea excedentului pe parcursul anului 2023. 
 
Dupa cum urmeaza: - SURSA  A. 
 

4. Infiintaresidotare Gr.cu 2 grupe program normal si 2 grupe program prelungit in sat Crihan,com.Magura                                                 
65.02.58 – 721.000 lei 

5. Modernizare iluminat public com.Magura                                70.06.71 – 450.000 lei 
6. Extindere sist.distributie gaze Crihan,Dealu Mare ,Magura   70.07.71  -230.000 lei 



        4.   Lucrari de investitii cuprinse in lista minima de lucrariimpuse de CRAB, inainte de predarea 
serviciului –bazin apa, alte lucr.inv.                                                           70.05.71- 332.000 lei 
                                    SURSA  E. 

2.  Achizitionare pompe apa,rezervor apa                                   70.05.71  - 62.000 lei 
            Dupa aprobare, pe parcursul exercitiului bugetar  in functie de evolutia executiei bugetare, a angajamentelor 
si prioritatilor , bugetul poate fi rectificat  in conditiile legii. 
 La elaborarea bugetului de venituri şi de cheltuieli s-au avut în vedere prevederile legale, reglementările şi 
normele în vigoare, astfel secţiunea de funcţionare - partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. 
(2) din legea nr. 273/ 2006, 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, iar pe parcursul execuţiei bugetare, ordonatorii de credite 
asigură în totalitate cheltuielile secţiunilor de funcţionare ale bugetului. 
 
           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 . 
 

Consilier superior, 
POPA MARICICA 


