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                                           H O T Ă R Â R E 
 

 
              Privind suplimentarea și rectificarea  bugetului local pentru anul 2022  
                  
                   
           Consiliul Local al Comunei Ceica , întru nit în ședin ța ordinar ă în data de 
 28 noiembrie 2022, 
  
             Având în vedere: 
 

-proiectul de hot ărâre nr. 86  din 22.11. 2022,înso țit de  referatul de aprobare 
nr.162 din 22.11.2022 a dnei. primar – Șovre Ana-Livia, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare; 
       - raportul de specialitate nr.171 din 22.11. 2022 intocmit de compartimentul de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al pri marului comunei Ceica, 
       -Văzând raportul comisiei de specialitate din cadrul c onsiliului local  pentru 
programe de dezvoltare economico-sociala,buget-fina nte,administrarea domeniului 
public si privat al comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului 
        Avănd în vedere dispozi ţiile Art.7 si 8 din Legea nr.52/2003 privind Transp aren ţa 
Decizional ă, 
         În temeiul  prevederile art.8 lit.a,b, si c ,art. 19 alin.1 lit a, si art.36 din Legea 
nr.273/2006 Legea Finantelor Publice Locale cu modi ficările şi complet ările ulterioare. 
   
        Având în vedere prevederile Legii nr.317/20 22-Legea Bugetului de Stat pe anul 
2022 
             În temeiul Legii nr.24/2000 privind no rmele de tehnica legislativ ă pentru 
elaborarea actelor normative, republicat ă în anul 2010. 
            În baza dispozi ţiilor art.129, alin 1 şi 2 lit.b, alin.4, lit.a art.139, alin3, lit.a, 
art.196,alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Co dul Administrativ, 
 
            Consiliul local al comunei Ceica, 
 
                                         HOTĂRĂȘTE : 
                                                                                                
 
                   Art.1.Se aprob ă rectificarea si suplimentarea Bugetului local al c omunei 
Ceica pentru anul 2022,  la partea de venituri  ast fel: 



                   -indicatorul 43.44-Sume alocate din sumele ob ținute în urma scoaterii la 
licita ție a certificatelor de emisii de gaze cu efect de s eră pentru finan țarea proiectelor 
de investi ții-se suplimenteaz ă cu suma de 1.000.000 lei 
                -indicatorul 39.01.02-Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei 
publice-se suplimenteaz ă cu suma de 7.000 lei 
                    -indicatorul 37.02.03-V ărsăminte din sec țiunea de func ționare pentru 
finan țarea sec țiunii de dezvoltare a bugetului local se diminueaz ă cu suma de 169.000 
lei 
                -indicatorul 37.02.04- V ărsăminte din sec țiunea de func ționare se 
suplimenteaz ă cu suma de  169.000 lei 
                -indicatorul 36.02.50-Alte venituri -se suplimenteaz ă cu suma de 188.000 lei 
                 
                      Art.2. Se aprob ă suplimentarea  și rectificarea Bugetului local al comunei 
Ceica pentru anul 2022,  la partea de cheltuieli as tfel: 
 
                   -Cap.51.02-Autorit ăți executive-  
                    -art.20.01.01-furnituri de biro u –se suplimenteaz ă cu suma de 5.000 lei 
                  -art.20.01.02-materiale de cur ățenie –se suplimenteaz ă cu suma de 2.000 lei 
  
                          -art.20.01.30-alte bunuri  și servicii se suplimenteaz ă cu suma de 10.000 
lei pentru implementare nomenclator stradal 
                  -art.59.40-neîncadrare persoane c u handicap –se diminueaz ă cu suma de 
10.000 lei 
                    
                 -Cap.66.02-Sănătate- 
                             -art.20.02-repara ții curente centru de permanen ță Ceica –se 
suplimenteaz ă cu suma de 5.000 lei 
                          
                     -Cap.67.02-Cultur ă- 
                           -art.59.12-sus ținerea cultelor-se suplimenteaz ă cu suma de 15.000 lei-
pentru Biserica Penticostal ă Cotiglet(670206) 
                           -art.71.01.01-Extindere cămin cultural în localitatea Corbe ști comuna 
Ceica –se suplimenteaz ă cu suma de 70.000 lei(670307) 
                           -art.20.02-repara ții curente c ămine-se diminueaz ă cu suma de 15.000 
lei(670307) 
                           -art.71.01.01-Construc ție capel ă mortuar ă în localitatea Du șești 
comuna Ceica-se suplimenteaz ă cu suma de 6.000 lei(670250) 
 
                   -Cap,68.02-Asistent ă social 
                      -art.20.30.30-cheltuieli cu s ervicii prestate pentru recuperarea copilului cu 
dizabilit ăți-se diminueaz ă cu suma de 13.000 lei(685050) 
 
                   -Cap.70.02-Gospod ărire comunal ă  
                   -art.71.01.01-Cre șterea eficien ței energetice a infrastructurii de iluminat 
public din comuna Ceica, Jude țul Bihor-se suplimenteaz ă cu suma de 1.000.000 
lei(700206) 
                   -art.71.01.01-Alimentare cu ap ă în localitatea Cotiglet, Comuna Ceica, 
Jude țul Bihor-se suplimenteaz ă cu suma de 50.000 lei(70020501) 
 
               -Cap.84.02-Drumuri 
                   -art.20.01.05-motorina utilaje – se suplimenteaz ă cu suma de 20.000 lei 
                   -art.71.01.01-Modernizarea infra structurii rutiere de interes local în comuna 
Ceica, Jude țul Bihor-se suplimenteaz ă cu suma de 50.000 lei 
 
 



             -Cap.65.02-Învățământ- 
                       -art.20.01.01-furnituri de b irou-se diminueaz ă cu suma de 300 lei 
                       -art.20.01.02-materiale de c urățenie-se diminueaz ă cu suma de 300 lei 
                       -art.20.01.03-înc ălzit, iluminat-se diminueaz ă cu suma de 13.000 lei 
                        -art.20.01.04-apa, salubriz are-se diminueaz ă cu suma de 400 lei 
                        -art.20.01.06-piese de schi mb-se suplimenteaz ă cu suma de 5.300 lei 
                        -art.20.01.07-transport cad re didactice-se suplimenteaz ă cu suma de 
6.800 lei 
                         -art.20.01.08-telefon, int ernet-se diminueaz ă cu suma de 3.600 lei 
                         -art.20.01.30-alte bunuri și servicii pentru între ținere și repara ții se 
diminueaz ă cu suma de 1.300 lei 
                         -art.20.02-repara ții curente-se suplimenteaz ă cu suma de 6.600 lei 
                         -art.20.01.09-servicii cu caracter func țional- se suplimenteaz ă cu suma 
de 2.300 lei 
                        -art.20.05.30-obiecte de in ventor –se suplimenteaz ă cu suma de 1.000 lei 
                         -art.20.11-c ărți, diplome- se diminueaz ă cu suma de 400 lei 
                         -art.20.13-cheltuieli perf ecționare-se diminueaz ă cu suma de 2.700 lei 
                           
 
                 Art. 3 -  Prezenta hot ărâre se comunic ă cu: 
                   - Institu ția Prefectului Jude țului Bihor; 
                   - Primarul Comunei CEICA 
                   - DGFPCFP Bihor 
                   -monitorul oficial local 
 
 
                       
 
                  
Preşedinte de şedin ţă                                                           Contrasemneaz ă 
                                                                                        Secretar gener al al comunei                                                                                                                                            
Jurcu ț Vasile   Ionel                                                         Dorel Octavian Goldea  
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.90  din  28  noiembrie  2022.                                         Consilieri Total  – 13,  

                                                                                      Nr.consilieri pr ezenţi -  13 
      Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru       
 

 
 
 
 
 


