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                                              H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 
                                                                                                                                           
            Privind   suplimentarea și rectificarea  bugetului local pentru anul    2020  

         
     Având în vedere Proiectul de hot ărâre întocmit de primarului  comunei  

Ceica,înso țit de referatul de aprobare al proiectului prin  ca re se fac propuneri 
referitoare la  repartizarea bugetului local, rapor tul compartimentului de  resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului  şi de raportul comisiei de 
specialitate a Consiliului Local, 
            Ținând cont de  adresa nr.8992 din 27 august 2020 a Direc ţiei Generale a 
Finan ţelor Publice Cluj-Napoca prin care  s-a retras suma  de 7.000 lei de la 
indicatorul 11.02.02- Sume defalcate din taxa pe va loarea ad ăugată pentru 
finan ţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul jude ţelor şi HG 
nr.758/11.09.2020 prin care ni s-a alocat suma de 2 50.000 lei pe indicatorul 
11.02.06-Sume defalcate din taxa pe valoarea adugat ăpentru echilibrarea 
bugetelor locale. 
 În baza  prevederilor articolului 49, alin. 5 si 6  din Legea nr ,273/2006 
privind finan țele publice locale cu modificarile și completarile ulterioare; 
        Văzând  prevederile Legii nr.5/2020-Legea Bugetului d e Stat pe anul 2020 
        În temeiu art.129, alin.4, lit. a), art.139 , alin.3 şi art.196,alin.1 lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
              Consiliul local al comunei Ceica, 
 

              H  O  T  Ă  R  Ă  Ș T  E : 

Art .1.Se aprob ă suplimentarea bugetului local al comunei Ceica pen tru 
anul 2020,  la partea de venituri prin suplimentare  cu suma de 243.000  lei 
astfel: 

  -indicatorul 11.02.02-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugat ă 
pentru finan ţarea cheltuielilor descentralizare se diminueaz ă cu suma de 7.000 
lei 
               -indicatorul 11.02.06-Sume defalcate  din taxa pe valoarea adaugat ă 
pentru echilibrarea bugertelor locale  se supliment ează cu suma de 250.000 lei 

  -indicatorul 36.02.50 –Alte venituri se supliment ează cu suma de 10.000 
lei pe Trim III prin diminuare cu aceea şi sum ă pe Trim IV 
        



           Art .2.Se aprob ă suplimentarea bugetului local al comunei Ceica pen tru 
anul 2020,  la partea de cheltuieli prin suplimenta re cu suma de 243.000  lei 
astfel: 
 

  -Cap.51.02-Autorit ăţi executive- 
                    -art.20.01.06-piese logan se su plimenteaz ă  cu suma de 1.000 lei 

      -art.20.01.08-convorbiri telefonice- se supli mentează cu suma de 
1.000 lei 

      -art.20.01.30-alte cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru între ţinere şi 
func ţionare se suplimenteaz ă cu suma de 5.000 lei 

      -art.71.03-Repara ţii capitale sediu prim ărie se suplimenteaz ă cu suma 
de 60.000 lei 

 
-Cap.68.02-Asisten ţă social ă 
       -art.57.02.01-ajutoare sociale în bani (înde mniza ţii) se suplimenteaz ă 

cu suma de 3.000 lei 
 
-Cap.70.02.06-Iluminat public- 
           -art.20.01.03-energie electric ă iluminat public –se suplimenteaz ă 

cu suma de 25.000 lei 
 

-Cap.70.02.50-Gospod ărire comunal ă- 
           -art.20.01.04-consum ap ă Ceişoara –se suplimenteaz ă cu suma de 

10.000 lei 
           -art.71.01.01-Amenajare teren de tenis ( cu piciorul) în localitatea 

Ceişoara –(plas ă teren)  -se suplimenteaz ă cu suma de 10.000 lei 
 
-Cap.74.02.06-Canalizare 
          -art.20.01.03-energie electric ă  canalizare şi sta ţie de epurare se 

suplimemteaz ă cu suma de 5.000 lei 
 

-Cap.84.02-Drumuri şi poduri 
                       -art.10.01.01-salar de baz ă se suplimenteaz ă cu suma de 1.000 lei 
prin diminuare cu aceea şi sum ă art. 10.02.06-vouchere de vacan ţă 

          -art.20.01.30-alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (  achizi ţionare 
piatr ă)  se suplimenteaz ă cu suma de 20.000 lei   

          -art.20.02-acostamente si marcaje DC 194 Ceişoara se 
suplimenteaz ă cu suma de 20.000 lei 

 
-Cap.84.02.03.03-Străzi 
           -art.71.01.01-Modernizare prin asfaltare  străzi în localitatea 

Duşeşti-PT+execu ţie se suplimenteaz ă cu suma de 20.000 lei 
 
-Cap.65.02.04.01-Învăţământ secundar inferior 
       -art.20.30.30-alte cheltuieli  cu bunuri şi servicii– achizi ţionare m ăşti 

pentru elevi se suplimenteaz ă cu suma de 25.000 lei 
      - art.71.01.01-Construc ţie poart ă şi gard Şcoala Cei şoara se 

suplimenteaz ă cu suma de 10.000 lei 
                       -art.71.01.01-Re ţea şi racorduri canalizare Scoala Ceica se 
suplimenteaz ă cu suma de 10.000 lei 



 
-Cap.65.02-Învăţământ 
      -art.20.01.02-materiale de cur ăţenie –se diminueaz ă  cu suma de 

7.000 lei pe Trim III 
      -art.20.01.03-înc ălzit, iluminat se suplimenteaz ă cu suma de 10.000 lei 

pe Trim III prin diminuare cu accea şi sum ă  pe Trim IV 
      -art.20.01.30-alte cheltuieli se suplimenteaz ă cu suma de 8.000 lei 
      -art.20.11.00-cărţi, diplome-se diminueaz ă cu suma de 1.000 lei pe 

Trim III  
      -art.57.02.01-ajutor social CES-se diminuaz ă cu suma de 7.000 lei pe 

Trim III 
     -art.20.05.30-obiecte de inventar se supliment ează cu  suma de 25.000 

lei pentru achizi ţionare tablete, camere web, laptop pentru elevi şi profesori pe 
trim.III  

 
       

  Art .3.  Prezenta  hot ărâre se  comunica  cu: 
             - Institutia  Prefectului - jude țul Bihor 
             - DGFPCFP Bihor-Oradea 
             - Primarul comunei Ceica 
             - La  dosar 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        SECRETAR  GENERAL AL COMUNE I 
   NICOARĂ IOAN COSTEL  
                                                                                      DOREL OCTAVIAN G OLDEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.57  din  17  septembrie   2020.                                          Consilieri Total  – 13  

                                                                                         Nr.consilieri   prezen ți -11 
                                                                                 Nr.consilieri  voturi  pentru- 11 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 


