
 

 
 

 

                                             
                                                         
                   cu privire la 
                                          
 
            Având în vedere
 întocmit de d-na Pop Florentina Delia,
financiar -contabil prin care solicit
privire la rectificarea bugetului 
 
            Ținând cont de
 
             - prevederile Legii nr.
             - HCL nr.9/28.02.2022 prin care a fost aprobat 
pentru anul 2022 
              -  prevederile art.146 din 
completarea Legii nr. 227/2015 
normative  si alte masuri financiar
                -  art. 20,22,23,49
locale. 
             În baza art.154,art.155,alin.
Codul Administrativ, 
                 
             Primarul comunei Ceica
                           

 
             Art.1 .Se aprobă
cheltuieli pe anul 2022 ,astfel:
 
    -Cap.70.10.50-Apă Ince
                   -art.10.03.08
suplimentează cu suma de 1.500 lei
                     -art.20.02-
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                                             D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
                                                          

cu privire la  rectificarea bugetului   din surse proprii 
                                          pentru anul 2022 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1833  / 02.09
na Pop Florentina Delia, consilier superior  în cadrul Biroului 

prin care solicită d-nei  primar emiterea unei dispoziti
rea bugetului   din surse proprii pe anul 2022, 

inând cont de  : 

prevederile Legii nr.317/2021 Legea Bugetului de stat pe anul 2022
HCL nr.9/28.02.2022 prin care a fost aprobat bugetul   

art.146 din Ordonanța  nr. 16  /2022 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 227/2015  privind Codul fiscal, abrogarea unor acte

si alte masuri financiar-fiscale, 
20,22,23,49 și art.50 din Legea nr.273/2006  privind finantele publice 

În baza art.154,art.155,alin.4,lit.a,art.196,alin.1,lit.b)  din OUG nr.57/2019 

Primarul comunei Ceica , 

D  I  S  P  U  N  E  : 

.Se aprobă rectificarea bugetului din surse proprii la partea d
,astfel: 

ă Incești- 
art.10.03.08-contribuții plătite de angajator în numele angajatului se 

 cu suma de 1.500 lei 
-reparații curente –se diminuează cu suma de 1.500 lei

 

 

 

din surse proprii  

9.2022                   
în cadrul Biroului 

dispozitii cu 

a Bugetului de stat pe anul 2022. 
  din surse proprii 

16  /2022 pentru modificarea si 
privind Codul fiscal, abrogarea unor acte 

din Legea nr.273/2006  privind finantele publice 

art.196,alin.1,lit.b)  din OUG nr.57/2019 

la partea de 

de angajator în numele angajatului se 

 cu suma de 1.500 lei 



 
              
                
              Art.2. Prezenta dispozitie se comunica cu : 
 
                       -Institutia Prefectului-Judetul Bihor 
                       -Administratia Finantelor Publice Oradea 
                       -contabilitatea Primariei comunei Ceica 
                       -dosar 
                       -monitorul oficial local 
         
                             
 
 
                                               
                                                                                 Viza pentru legalitat e      
                        Primar                                                   Secretar general 
               Șovre Ana Livia                                       Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NR.    149  din 02 septembrie  2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
NR.   1833  / 02.09.2022                  

                                       RAPORT 
 
                  cu privire la  rectificarea bugetului 
              
 
               Ținând cont de  Leg
2022.,precum și  HCL nr.9/28.02.2022 prin care a fost aprobat 
pentru anul 2022 
           În temeiul  ORDONAN
Legii nr. 227/2015  privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative 
financiar-fiscale, 
      Punctul.   68 din ordona
introduc patru noi alineate, alin. (5
  (56) Contributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin 
venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu 
norma intreaga sau cu timp partial, calculata potrivit alin. (5), nu poate fi mai mica 
nivelul contributiei de asigurari sociale calculate prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 
lit. a), art. 1381 alin. (1) si (2), art. 138
salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna
contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in 
care contractul a fost activ.
               Având în vedere cele prezentate mai sus 
comunei Ceica ,are serviu de ap
are normă de ½  și se încadreaz
       Propun emiterea unei dispozi
pe anul 2022.,astfel: 
    -Cap.70.10.50-Apă Ince
                   -art.10.03.08
suplimentează cu suma de 1.500 lei
                     -art.20.02-
 
        
                           Consilier
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.2022                   
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

rectificarea bugetului   din surse proprii pentru anul 2022

Legea nr.317/2021 Legea Bugetului de stat pe anul 
HCL nr.9/28.02.2022 prin care a fost aprobat bugetul 

ORDONANȚEI  Nr. 16  /2022 pentru modificarea si completarea 
privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative 

68 din ordonață care modifică  articolul 146, care dupa alineatul (5
introduc patru noi alineate, alin. (56)-(59), cu urmatorul cuprins: 

tributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin 
venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu 
norma intreaga sau cu timp partial, calculata potrivit alin. (5), nu poate fi mai mica 
nivelul contributiei de asigurari sociale calculate prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 

alin. (1) si (2), art. 1382 alin. (1) sau art. 1383 alin. (1), dupa caz, asupra 
salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza 
contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in 
care contractul a fost activ. 

Având în vedere cele prezentate mai sus și ținând cont de faptul c
serviu de apă finanțat din surse proprii în satul Inceș

i se încadrează la articolul susmenționat din ordonanță
a unei dispoziții cu privire la rectificarea bugetului din surse proprii 

ă Incești- 
art.10.03.08-contribuții plătitede angajator în numele angajatului se 

 cu suma de 1.500 lei 
-reparații curente –se diminuează cu suma de 1.500 lei

onsilier  superior  în cadrul Biroului financiar - contabil

                                Pop Florentina Delia 
 : 

 

 

din surse proprii pentru anul 2022  

nr.317/2021 Legea Bugetului de stat pe anul 
bugetul   din surse proprii 

Nr. 16  /2022 pentru modificarea si completarea 
privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative  si alte masuri 

dupa alineatul (55) se 

tributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin 
venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu 
norma intreaga sau cu timp partial, calculata potrivit alin. (5), nu poate fi mai mica decat 
nivelul contributiei de asigurari sociale calculate prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 

alin. (1), dupa caz, asupra 
pentru care se datoreaza 

contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in 

inând cont de faptul că Primăria 
at din surse proprii în satul Incești,iar angajatul 

ionat din ordonanță, 
din surse proprii 

titede angajator în numele angajatului se 

 cu suma de 1.500 lei 

contabil   



 
 


