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                                           H O T Ă R Â R E 
 

 
              Privind rectificarea  bugetului local  pentru anul 2022  
                  
                   
           Consiliul Local al Comunei Ceica , întrunit în ședința ordinară în data de 
 30 august  2022, 
  
             Având în vedere: 
 

-proiectul de hotărâre nr. 68  din 25.08. 2022,însoțit de  referatul de aprobare 
nr.133  din 25.08.2022 a dnei. primar – Șovre Ana-Livia, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare; 
       - raportul de specialitate nr.137 din 25.08.2022 intocmit de compartimentul de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica, 
       -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 
        Avănd în vedere dispoziţiile Art.7 si 8 din Legea nr.52/2003 privind Transparenţa 
Decizională, 
         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 modificările şi completările 
ulterioare. 
 Având în vedere 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 
        Având în vedere prevederile Legii nr.317/2022-Legea Bugetului de Stat pe anul 
2022 
           În temeiul Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010. 
          , 
              În temeiul Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010. 
            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, 
 
                                         HOTĂRĂȘTE : 
                                                                                                
 
                   Art.1.Se  aprob ă rectificarea Bugetului local al comunei Ceica 
pentru anul 2022,  la partea de venituri astfel:  
           -indicatorul 39.01.02-Venituri din valor ificarea unor bunuri ale institu țiilor 
publice se suplimentea z ă cu suma de 6.900 lei 
-indicatorul 37.02.03-V ărsăminte din sec țiunea de func ționare pentru finan țarea 
sec țiunii de dezvoltarea bugetului local se suplimentea ză cu suma de          
29.200 lei 
                     -indicatorul 37.02.04-V ărsăminte din sec țiunea de func ționare se 
diminueaz ă cu suma de  29.200 lei 
 
             Art.2. Se aprob ă rectificarea Bugetului local al comunei Ceica 
pentruanul 2022,  la partea de cheltuieli astfel: 
                    -Cap.51.02-Autorit ăți executive 
                                 -art.20.01.02-mate riale de cur ățenie –se suplimenteaz ă cu 
suma de 2.000 lei 
                  -art.20.01.05-combustibil ma șină prim ărie-se suplimenteaz ă cu suma 
de 3.000 lei 
                -art. 85.01.01-pl ăți efectuate în anii preceden ți și recuperate în anul 
curent-se diminueaz ă cu suma de 3.300 lei (concedii medicale pl ătite în anul 
precedent și recuperate în anul current pentru covid 19) 
                   -art.71.01.01-Cre șterea eficien ței energetic și gestionarea inteligent ă 
a energiei la Cl ădirea prim ăriei din localitatea Ceica, jude țul Bihor se 
diminueaz ă cu suma de 40.000 lei   
             -Cap.67.02-Cultur ă 
                              -art.20.01.03-energie  electric c ămine culturale-se 
suplimenteaz ă cu suma de 3.000 lei  (670307) 
           -art.71.01.01-obiectivul de investi ții -Construc ție capel ă mortuar ă în 
localitatea Du șești sesuplimenteaz ă cu suma de 88.200 lei(670250) 
                    -Cap.68.02-Asisten ță social ă 
          -art. 85.01.01-pl ăți effectuate în anii preceden ți și recuperate în anul 
curent-se diminueaz ă cu suma de 3.000 lei (concedii medicale pl ătite în anul 
precedent și recuperate în anul current pentru covid 19)(68020 502) 
           -art. 85.01.01-pl ăți effectuate în anii preceden ți și recuperate în anul 
curent -se diminueaz ă cu suma de 500 lei (recuperare ajutor inc ălzire 
combustibili solizi pl ătite an precedent)(68021501) 
          -Cap.70.02-Gospod ărire comunal ă 
          -art.20.01.04-consum ap ă Ceișoara-se suplimenteaz ă cu suma de 5.000 lei 
            art.71.01.01- Sta ții de reînc ărcare pentru vehicule electrice în comuna 
Ceica, Jude țul Bihor se diminueaz ă cu suma de 40.000 lei 
                -Cap.83.50-Silvicultur ă – 
                     -art.20.01.30-contract de admi nistrare p ăduri- se suplimenteaz ă cu 
suma de 3.000 lei 
   -Cap.84.02-Drumuri- 



                    -art.20.01.05-combustibil utila je –se suplimenteaz ă cu suma de 
20.000 lei 
                    -art.71.01.01-Modernizare infra structur ă rutier ă în comuna Ceica se 
diminueaz ă cu suma de 30.500 lei 
 
 
                 Art. 3 -  Prezenta hot ărâre se comunic ă cu: 
          - Institu ția Prefectului Jude țului Bihor; 
           - Primarul Comunei CEICA 
           - Se aduce la cuno știn ță public ă. 
           -monitorul oficial local 
 
 
                       
 
                  
   Preşedinte de şedin ţă                                              Contr asemnează 
                                                                                        Secretar general                                                                                                             
Marchi ș Florin                                                         Dorel Octavian Goldea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.63  din  30  august  2022.                                                    Consilieri Total  – 13  

                                                                                      Nr.consilieri pr ezenţi -  11 
      Hotărâre adoptat ă cu:11 voturi pentru       
 

 
 
 


