
 

 
 

 

                 

                                       

 
                             Privind suplimentarea
                  
 
                   

Având în vedere Proiectul de hot
comunei Ceica,însoțit de  Referatul 
specialitate nr.81/18.04.2022 întocmit de d
probleme financiar contabile în cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei  
Ceica,prin  care se fac propuneri referitoare la  repartizarea bugetului local,

ținând cont dere de Consiliului Jude
ni s-a alocat suma de 245.000 lei.
 Având în vedere Legea nr .273/2006 privind finan
modificarile și completarile ulterioare;
        Având în vedere prevederile Legii nr.317/2021
2022 
              În temeiul Legii nr.24/2
elaborarea actelor normative, republicat

                                  Avizul   Comisiei  de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
sociala,buget-finante,administrarea domen
comunale şi amenajarea teritoriului, 

 
            În baza dispoziţiilor art.129, alin 1 
art.196,alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al comunei Ceica,
 
                                                 
 
                   Art.1.Se aprobă  
2022,  la partea de venituri  cu suma de 245.000 lei
Trim III - suma de 61.250 lei 
                  -indicatorul 04.02.05
Județean în sumă de 245.000 lei 
61.250 lei  și pe Trim IV- suma de 61.250 lei)
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        H O T Ă R Â R E 
 

Privind suplimentarea bugetului local pentru anul 2022

Proiectul de hotărâre nr.38/18.04.2022 întocmit de primarul 
Referatul de aprobare nr.80/18.04.2022 ,precum 

specialitate nr.81/18.04.2022 întocmit de d-na Pop Florentina-consilier superior 
contabile în cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei  

Ceica,prin  care se fac propuneri referitoare la  repartizarea bugetului local,
Consiliului Județean nr.7222 din data de 01.04.2022 prin care 

45.000 lei. 
Având în vedere Legea nr .273/2006 privind finanțelor publice locale ,cu 

i completarile ulterioare; 
re prevederile Legii nr.317/2021-Legea Bugetului de Stat pe anul 

În temeiul Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativ
elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010. 

Comisiei  de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,gospodaririi 

i amenajarea teritoriului,  

iilor 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, 

 H O T Ă R Ă Ș T E : 

 rectificarea Bugetului local al comunei Ceica pentru anul 
cu suma de 245.000 lei ( pe Trim II - suma de

suma de 61.250 lei  și pe Trim IV- suma de 61.250 lei) astfel: 
indicatorul 04.02.05-Sume repartizare din Fondul la dispozi

 de 245.000 lei ( pe Trim II -suma de 122.500 lei , pe Trim III 
suma de 61.250 lei) 

 

 

 

bugetului local pentru anul 2022 

râre nr.38/18.04.2022 întocmit de primarul 
de aprobare nr.80/18.04.2022 ,precum și raportul de 

consilier superior pe 
contabile în cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei  

Ceica,prin  care se fac propuneri referitoare la  repartizarea bugetului local, 
ean nr.7222 din data de 01.04.2022 prin care 

elor publice locale ,cu 

Legea Bugetului de Stat pe anul 

000 privind normele de tehnica legislativă pentru 

Comisiei  de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-
iului public si privat al comunei,gospodaririi 

i 2 lit.b, alin.4, lit.a art.139, alin3, lit.a, 
 

rectificarea Bugetului local al comunei Ceica pentru anul 
suma de 122.500 lei , pe 

 
Sume repartizare din Fondul la dispoziția Comsiliului 

122.500 lei , pe Trim III -suma de 



 
                 Art.2. Se aprobă rectificarea Bugetului local al comunei Ceica pentru anul 
2022,  la partea de cheltuieli cu suma de 245.000 lei ( pe Trim II -suma de 122.500 lei , pe 
Trim III -suma de 61.250 lei  și pe Trim IV- suma de 61.250 lei) 
 astfel: 
                 -Cap.84.02-Drumuri și poduri 
                    -art.71.01.01-Modernizare infrastructur ă rutier ă în comuna Ceica se 
suplimentează cu suma de 245.000 lei astfel: ( pe Trim II -suma de 122.500 lei , pe Trim 
III -suma de 61.250 lei  și pe Trim IV- suma de 61.250 lei)                                                    
                                                               
 

Art.  3   Prezenta hotărâre se comunica cu: 
-Institu ția Prefectului judeţul Bihor, 
-Primarul comunei, 
-DGFPCFP Bihor 

            -monitorul oficial local 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă                                                                       Contrasemnează 
                                                                                       
                                                                                                     Secretar general al comunei 
       Demian Ioan                                                                              Dorel Octavian Goldea    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.32 din  21 aprilie     2022.                                                       Consilieri Total  – 13  
                                                                                                    Nr.consilieri prezenţi -  12 

                                                                           Hotărâre adoptată cu:12  voturi pentru 
 

 
 


