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                                                   H O T Ă R Â R E 
 
 
                             Privind rectificarea  bugetului local pentru anul 2022  
                  
                  Având în vedere Proectul de hot ărâre nr.80 din 21.10.2022 ,întocmit de 
primarul comunei Ceica,înso țit de referatul de aprobare nr.155/21.10.2022 și raportul 
de specialitate nr.164/21.10.2022 întocmit de c ătre doamna Pop  Florentina -consilier 
superior pe probleme financiar contabile în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului  comunei  Ceica,prin  care se fac propun eri referitoare la  repartizarea 
bugetului local, 
           În baza  prevederilor  art.8 lit.a,b, si  c ,art. 19 alin.1 lit a, si art.36,art.49,alin.4 - 6 
din Legea nr.273/2006 Legea Finantelor Publice Loca le cu modific ările şi complet ările 
ulterioare. 
         Avănd în vedere adresa nr.13249 din 21.10.2022 prin ca re Ministerul Finan țelor prin 
care ni s-a alocat suma de 45.970 lei, pentru finan țarea burselor 
         Prevederile Legii nr.317/2021-Legea Bugetu lui de Stat pe anul 2022, 
         Ținând cont de  Hot ărârea de Guvern nr.1156/2022 prin care ni s-a aloca t suma de 
46.000 lei pentru plata recenzorilor pentru autorec enzarea asistat ă, recenzorilor, 
recenzorilor-sefi și coordonatorilor 
         Avănd în vedere HG nr.1306/2022 prin care ni s-a aloca t suma de 200.000 lei pentru 
echilibrare pe indicatorul 11.02.06 
              În temeiul Legii nr.24/2000 privind n ormele de tehnica legislativ ă pentru 
elaborarea actelor normative, republicat ă în anul 2010. 
              Avizul   Comisiei  de specialitate pe ntru programe de dezvoltare economico-
sociala,buget-finante,administrarea domeniului publ ic si privat al comunei,gospodaririi 
comunale şi amenajarea teritoriului,  
 
            În baza dispozi ţiilor art.129, alin 1 şi 2 lit.b, alin.4, lit.a art.139, alin.3, lit.a, 
art.196,alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Co dul Administrativ, 
 
            Consiliul Local al comunei Ceica, 
 
                                                          H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
                     Art.1.Se aprob ă rectificarea Bugetului local al comunei Ceica pent ru anul 
2022,  la partea de venituri  astfel: 
                  -indicatorul 11.02.06-Sume defalc ate din tax ape valoarea ad ăugat ă pentru 
echilibrarea bugetelor locale se suplimenteaz ă cu suma de 200.000 lei 
 



                    -indicatorul 11.02.02-Sume defa lcate din TVA pentru finan țarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, ora șelor, municipiilor –se suplimenteaz ă cu 
suma de 46.970 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          lei 
146.000 lei 
                     -indicatorul 37.02.04- V ărsăminte din sec țiunea de func ționare se 
suplimenteaz ă cu suma de  146.000 lei 
 
                 
                      Art.2. Se aprob ă suplimentarea  și rectificarea Bugetului local al comunei 
Ceica pentru anul 2022,  la partea de cheltuieli as tfel: 
 
                   -Cap.54.02-Eviden ța populatiei- 
                          -art.20.06.01-deplas ări- se suplimenteaz ă cu suma de 1.000 lei 
                           -art.50.04-fond de rezer vă-se diminueaz ă cu suma de 20.000 lei 
 
                    -Cap.66.02-Sănătate- 
                             -art.20.02-repara ții curente dispensar uman Ceica –se suplimenteaz ă 
cu suma de 20.000 lei 
                          
                     -Cap.67.02-Cultur ă- 
                                -art.59.12-sus ținerea cultelor-se suplimenteaz ă cu suma de 20.000 
lei-pentru Biserica Ortodox ă Cotiglet(670206) 
 
                      -Cap.68.02.50.50-Alte cheltui eli in domeniul asisten ței sociale- 
                              -art.57.02.01-ajutoar e de urgen ță-se diminueaz ă cu suma de 20.000 
lei 
                               
                -Cap.70.02-Gospod ărire comunal ă  
                         -art.20.01.03-consum energ ie electric ă-se suplimenteaz ă cu suma de 
20.000 lei(700206) 
                         -art.51.02.29-alte transfe ruri de capital c ătre institu ții publice-se 
suplimenteaz ă cu suma de 20.000 lei pentru finan țarea obiectivului de investi ții 
Modernizare pia ță Ceica din localitatea Ceica(700250) 
                          -art.20.01.30-servicii pe ntru între ținere gospod ărire comunal ă –se 
diminueaz ă cu suma de 20.000 lei(700250) 
                         -art.71.01.01- Sta ții de reînc ărcare pentru vehicule electrice în comuna 
Ceica, Jude țul Bihor se diminueaz ă cu suma de 20.000 lei(700250) 
  
                 -Cap.74.02.06-Canalizare- 
                         -art.71.01.02-Automatizare  sistem de supraveghere electronic SCADA-
se diminueaz ă cu suma de 10.000 lei 
 
               -Cap.83.02.50-Alte cheltuieli în dom eniul agriculturii , silviculturii 
                         -20.01.30-contract adminis trare p ăduri- se suplimenteaz ă cu suma de 
18.000 lei 
                    
                  -Cap.-84.02-Drumuri și poduri 
                        -art.20.01.05-motorina util aje-se suplimenteaz ă cu suma de 10.000 lei 
                        -art.20.01.06-piese de schi mb utilaje-se suplimenteaz ă cu suma 5.000 lei 
                        -art.20.01.30-piatr ă și dezăpezire-se suplimenteaz ă cu suma de 20.000 lei  
                            -art.71.01.01-Moderniza re infrastructur ă rutier ă în comuna Ceica 
(strada “Din Vie” Cei șoara)-se suplimenteaz ă cu suma de 156.000 lei 
  



                   -Cap.65.02-Învățământ- 
                               -art.59.01-burse-se suplimenteaz ă cu suma de 45.970 lei 
                               -art.20.01.01-furnit uri de birou-se suplimenteaz ă cu suma 1.000 lei 
                              - art.20.01.30-alte c heltuieli cu bunuri și servicii se diminueaz ă cu 
sume de 3.000 lei 
                              -art.20.02-repara ții curente-se suplimenteaz ă cu suma de 3.000 lei 
 
          Art.3.Prezenta hot ărâre se comunica cu : 
 - Institu ţia Prefectului Jude ţului Bihor , 
 - Birou financiar-contabil 
 - Afi şat public.  
           -monitorul oficial local 
                      
 
 
                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
 PRESEDINTE                                          SECRETAR GENERAL  AL COMUNEI 
JURCUȚ VASILE IONEL                                                 DOREL OCTAVIAN GOLDEA 
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Nr.75 din 27 octombrie  2022.                         .                         Consilieri Total  – 13   
                                                                                              Nr.consi lieri  prezen ți- 13  
                                                                                      Nr.consilieri  v oturi pentru -13 
 
 
 


