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HOTĂRÂRE
cu privire la suplimentarea și rectificarea bugetului local pe anul 2021 .
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.80/21.10.2021 întocmit de primarul
comunei Ceica,însoțit de referatul de aprobare al proiectului nr.179/21.10.2021,precum
și raportul de specialitate nr.183/21.10.2021 întocmit de consilierul superior din cadrul
aparatului de specialitate al primarului,,
Ținând cont de dispoziţiile art.7 si 8 din Legea nr.52/2003 privind Transparenţa
decizională,
Având în vedere Legea nr .273/2006 privind finanțelor publice locale;
,cu modificarile și completarile ulterioare,precum și prevederile Legii nr.15/2021-Legea
Bugetului de Stat pe anul 2021,
În baza adresei nr.10830 din data de 11.10.2021 prin care Ministerul FinanțelorAgenția Națională de Administrare Fiscală ne alocă suma de 50.000 lei pe -indicatorul
11.02.06-Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
localeÎn temeiul Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010.
Văzând raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local pentru
programe de dezvoltare economico-sociala,buget-finante,administrarea domeniului
public si privat al comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului
În baza dispoziţiilor 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 Codul Administrativ,
Consiliul local al comunei Ceica,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă suplimentarea Bugetului local al comunei Ceica pentru
anul 2021, la partea de venituri pe Trim IV astfel:
-indicatorul 11.02.06-Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale-se suplimentează cu suma de 50.000 lei pe Trim IV
-indicatorul 37.02.03-Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru
finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local se diminuează cu suma de 11.000 lei

-indicatorul 37.02.04- Vărsăminte din secțiunea de funcționare se
suplimentează cu suma de 11.000 lei
Total venituri-11.869.880 lei
Total venituri secțiunea de funcționare-5.184.400 lei
Total venituri secțiunea de dezvoltare-6.685.480 lei
Art.2. Se aprobă suplimentarea Bugetului local al comunei Ceica pentru
anul 2021, la partea de cheltuieli pe Trim IV ,astfel:
-Cap. 51.02.01.03-Autorități executive-art.20.01.03-consum energie electrică sediu primărie se suplimentează
cu suma de 2.000 lei
-art.71.01.01-Proiectare, autorizare camere video sediu primărie și
camere video stradale se diminuează cu suma de 5.000 lei suplimentandu-se cu
aceeași sumă art.71.01.30-Alte active fixe
Total cheltuieli cap. 51.02.01.03-Autorități executive- 1.755.200 lei
-Cap.83.02.50-Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii-art.20.01.30-cheltuieli de administrare păduri se suplimemtează cu
suma de 16.500 lei
Total cheltuieli cap.83.02.50-Silvicultură, păduri -77.500 lei
-Cap.84.02-Drumuri și poduri
-art.20.01.06-piese de schimb buldoexcavator, unimog și camion se
suplimentează cu suma de 15.000 lei
-art.20.01.30-alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare se
suplimentează cu suma de 5.500 lei ( asigurare mașini, transport piatră, prestări servicii
vulcanizare, dezăpezire )
-art.71.01.02-Achiziționare sărăriță pentru unimog se suplimentează cu
suma de 11.000 lei
Total cheltuieli cap.84.02-Drumuri și poduri -830.700 lei
Art.3.Prezenta hotărâre se comunica cu:
-Instituţia Prefectului-direcţia juridică
-primarul comunei Ceica
-DGFPCFP Bihor
-afişier și monitorul oficial local
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