
 

 

 

 
                                                      

                    Privind aprobarea bugetului  

          Având în vedere  proiectul de hot
și completarea proiectului nr.4/10.01.2022
Ceica,înso țit  de referatul  de aprobare al proiectului nr.
modificare și completare a referatului nr.6/10.01.2022
nr.34/22.02.2022 de modificare 
prezentat de c ătre doamna Pop Florentina  
contabile în cadrul aparatului de specialitate al p rimarului Comunei Ceica,precum 
și faptul c ă în urma post ării proiec
public ă au intervenit modific
        Ținând cont de  dispozi
Transparen ţa Decizional ă
          Ținând cont de  prevederile art.8 lit.a,b, si c ,art . 19 alin.1 li
Legea nr.273/2006 Legea Finantelor Publice Locale c u modific
ulterioare. 
         Având în vedere prevederile Legii nr.317/2022
anul 2022, 
          Văzând raportul de avizare  al comisiei 
dezvoltare economico- sociala,buget
privat al comunei,gospodaririi comunale 
Consiliului local al comunei Ceica, 
         În baza dispozi ţiilor art.
,art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Co dul Administrativ,
 
         Consiliul local  al comunei Ceica, 

               Art.1. Se aprob ă 
Ceica pentru anul 2022 finan
stabile şte astfel: 

COMUNA CEICA 
CONSILIUL LOCAL CEICA 
România,  jud.Bihor 
Ceica,Str.Principal ă, nr.67 
Tel.și fax 0259/324464 
www.ceica.ro  
primaria.ceica@cjbihor.ro  
CUI-4784210 
COD POȘTAL-417155 

 

                                                      H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea bugetului  din surse proprii pentru anul 202

Având în vedere  proiectul de hot ărâre nr. 12/22.01.2022 pentru 
i completarea proiectului nr.4/10.01.2022  întocmit de primarul comunei 

it  de referatul  de aprobare al proiectului nr. 25/22.02.202
i completare a referatului nr.6/10.01.2022   şi raportul de specialitate 

de modificare și completare a raportului nr..8/10.01.2022
tre doamna Pop Florentina  -consilier pe probleme financiar 

contabile în cadrul aparatului de specialitate al p rimarului Comunei Ceica,precum 
 în urma post ării proiec tului de hot ărâre care a fost în dezbatere 

 au intervenit modific ări,  
inând cont de  dispozi ţiile Art.7 si 8 din Legea nr.52/2003 privind 

a Decizional ă, 
inând cont de  prevederile art.8 lit.a,b, si c ,art . 19 alin.1 li

Legea nr.273/2006 Legea Finantelor Publice Locale c u modific ările 

Având în vedere prevederile Legii nr.317/2022 -Legea Bugetului de Stat pe 

zând raportul de avizare  al comisiei de specialitate programe de 
sociala,buget -finante,administrarea domeniului public si 

privat al comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului,din cadrul 
Consiliului local al comunei Ceica,  

iilor art. 129,alin 1 și 2 ,lit.b.,alin.4 ,lit.a art.139,alin3.lit.a 
,art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Co dul Administrativ,

Consiliul local  al comunei Ceica,  

HOTĂRĂȘTE: 

 Bugetul propriu din activit ăţi autofinan
Ceica pentru anul 2022 finan ţat din surse proprii extrabugetare , care se 

 

 

pentru anul 202 2 

2 pentru modificarea 
întocmit de primarul comunei 

.02.2022 de 
i raportul de specialitate 

i completare a raportului nr..8/10.01.2022  
consilier pe probleme financiar 

contabile în cadrul aparatului de specialitate al p rimarului Comunei Ceica,precum 
râre care a fost în dezbatere 

iile Art.7 si 8 din Legea nr.52/2003 privind 

inând cont de  prevederile art.8 lit.a,b, si c ,art . 19 alin.1 li t a, si art.36 din 
Legea nr.273/2006 Legea Finantelor Publice Locale c u modific ările şi complet ările 

Legea Bugetului de Stat pe 

programe de 
finante,administrarea domeniului public si 

i amenajarea teritoriului,din cadrul 

i 2 ,lit.b.,alin.4 ,lit.a art.139,alin3.lit.a 
,art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Co dul Administrativ,  

autofinan ţate al comunei 
at din surse proprii extrabugetare , care se 



1.CULTURĂ 
-venituri în domeniul culturii_____________________ 1.000 lei ,provenind din: 
-venituri din manifest ări culturale_________ 1.000 lei 
-cheltuieli în domeniul culturii __________________ 1.000 lei,pentru: 
-energ.electr.camin____________________1.000 lei 
2.PAŞUNI-AGRICULTURĂ 
-venituri totale la pa şuni_____________________1.400 lei 
-sold an precedent___________________________700 le i 
-venituri din valorif.fructe pa şune______________700 lei 
-cheltuieli privind p ăşuni________________________1.400 lei 
- igienizare pasune pruni_____________________1.400  lei 
3.PIATA 
-venituri pentru activitatea pie ţei___________________281.100 lei 
-venituri an curent_______________________________2 4.700 lei 
-sold an precedent____ _________________________ 36 .400 lei 
 -subven ţii pentru institu ţiii publice destinate sec ţiuni de 
dezvoltare(43.10.19)_______________________________ __________111.000 lei 
 -Sume primite în contul pl ăților efectuate în anul curent 
(48.04.01)__________________________________________________109.000 lei 
                             
-cheltuieli pentru activitatea pie ţei_______________281.100 lei,pentru: 
- iluminat(20.01.03)___________________5.000 lei 
- furnituri_(20.01.01)__________________1.000 lei ( bilete) 
- consum ap ă (20.01.04) _______________8.000 lei 
- chelt.de func ţionare(servicii veterinare)(20.01.09)_2.000 lei 
-  internet(20.01.08)___________________ 3.000 lei 
- cheltuieli materiale (20.01.30)_________20.000  l ei 
(vidanjare,alte cheltuieli pentru functionare, aviz e investitie) 
   -Finan ţare extern ă nerambursabila Modernizare pia ţă Ceica în localitatea Ceica 
(58.04.02)________________________________________150.000 lei    -cheltuieli 
neeligibile (cofinan ţare local ă) Modernizare pia ţă Ceica în localitatea Ceica   
(58.04.03)_________________________________92.100 lei.      
    
4.TAXE SPECIALE AP Ă 
-venituri totale planificate __________________43.4 00 lei 
-venituri din cv/apa furniz.Ince şti________43.400 lei 
-cheltuieli totale planificate_____________43.400 l ei,pentru: 
-cheltuieli cu salariile ________________ 21.400 le i 
-10.01.01- 18.800 lei 
-10.01.17- 2.120 lei 
-10.03.07- 480 lei 
-cheltuieli materiale total______________22.000 lei  
-energie electric ă(20.01.03)_______10.000 lei 
-analize ap ă, abonament ap ă (20.01.30)____10.000 lei 
-repara ţii curente(20.02)_________2.000 lei 
                                                                       



         Art.2.  Se aprob ă aprobarea bugetului  din surse proprii pe anul 202 2 la 
partea de venituri în sum ă de 289.800 lei şi la partea de cheltuieli în sum ă de  
326.900 lei .                             
        Art.3. Se aprob ă aprobarea sec ţiunii de func ţionare a bugetului  din surse 
proprii pe anul 2022 la partea de venituri în sum ă de 69.800 lei şi la partea de 
cheltuieli în sum ă de 84.800  lei . 
        Art.4. . Se aprob ă aprobarea sec ţiunii de dezvoltare a bugetului  din surse 
proprii pe anul 2022 la partea de venituri în sum ă de  220.000 lei şi la partea de 
cheltuieli în sum ă de 242.100 lei 
            Art.5. Se aprob ă  aprobarea excedentului anului  2021 în sum ă de 
37.107.18 lei. 
            Art.6. Se aprob ă aprobarea repartiz ării excedentului în sum ă de 37.100 lei , 
acoperirea golurilor temporare de cas ă ale sec ţiunii de func ţionare în anul 2022, 
la cap.70.10-Locuin ţe, servicii şi dezvoltare-articolul 10-salarii în sum ă de 15.000 
lei şi pentru sec ţiunea de dezvoltare în sum ă de 22.100 lei la cap.70.10-Locuin ţe, 
servicii şi dezvoltare-titlul 58.04-Modernizare pia ţă Ceica în localitatea Ceica  
        Art.7.Se aprob ă dispozi ția   nr.  2  din  04 ianuarie  2022     privind aco perirea 
definitiv ă din excedentul bugetului din surse proprii al unit ăţii administrativ-
teritoriale a deficitului sec ţiunii de func ţionare sursa E 
       Art.8.Cifrele bugetului bugetului din surse proprii  pe anul 2022 vor fi 
defalcate pe trimestre în func ţie de criteriile, de eficienta economic ă şi 
necesit ăţile comunei. 
       Art. 9. Prezenta hotarare se comunuica cu : 
Institutia Prefectului judetului Bihor , 
DGFPCFP BIHOR 
Afisat public. 
MO local 
                                   
                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 

      PRESEDINTE    DE ȘEDINȚĂ                                    SECRETAR GENERAL 

        BULCĂU PETRU                                                    DOREL OCTAVIAN GOLDEA   

 

 

 

Nr.9  din 28 februarie  2022. 
                                                                                                  Cons ilieri Total  – 13 
                                                                                          Nr.consilier i prezen ţi -  13 

                                                    Hotărâre adoptat ă cu: 12 voturi pentru și 1 ab ținere 

 



 

 

 

 


