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AL COMUNEI MĂGURA 

 
Hotărâre 

privind aprobarea Bugetului propriu al comunei Măgura pentru anul 
2021 

 
 Consiliul Local al comunei Măgura  
 - Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al Primarului comunei Măgura înregistrat 
sub nr.49  din 30 martie 2021; 
 - proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Măgura, 
înregistrat  sub nr. 51 din 30 martie 2021; 
 - Raportul compartimentului de specialitate înregistrat  sub nr. 50 
din 30 martie 2021; 
 - avizul de legalitate al secretarului general al comunei dat pe 
proiectul de hotărâre; 
 - avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 - prevederile  Legea nr. 15  din  8 martie 2021  a bugetului de stat 
pe anul 2021; 
 - prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 
privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Adresa  nr. 26146/19.03.2021 a Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Buzău prin care ne sunt comunicate sumele din cote 
defalcate din impozitul pe venit  ; 

- Adresa  nr. 25609/18.03.2021 a Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Buzău prin care ne sunt comunicate sumele defalcate 
din taxa pe valoare adăugata pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor si municipiilor; 

- HCJ nr. 53/30.03.2021 privind Repartizarea pe comune, orașe și 
municipii a sumei de 27.134 mii lei din fondul constituit la dispoziția 
Consiliului Județean Buzău pentru susținerea programelor de dezvoltare 
locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, 
precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2021 și estimări pe 
anii 2022-2024 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și 
cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 
echilibrarea bugetelor locale ; 



 În baza art. 129, alin. (4) litera „a” din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

 În temeiul art. 196, alin. (1) litera „a” din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

 
 

H O T Ă R Ă S T E: 
 

 Art.1.Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei 
Măgura, cuprinzând secţiunea de funcţionare si secţiunea de dezvoltare, 
pe anul 2021. 
 Art.2.Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Măgura detaliat la 
venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, 
articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe anul 2021, se prezintă 
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din 
aceasta. 
 Art.3.Se aproba lista obiectivelor de investiţii conform anexei nr. 2 
la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta. 
 Art.5.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului 
Judeţului Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, 
adusă la îndeplinire de către Primar,  prin aparatul de specialitate cu 
atribuţii in acest domeniu, iar la cunoştinţă publică prin grija 
Secretarului general al comunei Măgura. 

 
  

   Preşedinte de şedinţă,                                         Contrasemnează, 
   Consilier  Nica Vasile                           Secretar general al comunei, 
            Otilia-Valentina Niță 
 
 
   
Măgura, 19 aprilie 2021 
Nr. 22 
 
  

 Aceasta hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei Măgura în 
şedinţa ordinară din 19 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) 
din  OUG nr 57/2019 privind  codul administrativ, cu un nr. de ____ voturi pentru , 
un nr. de ____ voturi impotriva, un nr. de ____ abtineri, din nr. total de ___ consilieri 
locali prezenţi si ____ consilieri locali în funcţie. 


