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                                                        H O T Ă R Â R E 
 
                              Privind suplimentarea și rectificarea bugetului din surse proprii 
                                                              pentru anul 2021 
 
Consiliul Local al Comunei Ceica , întrunit în ședința ordinară în data de 23 iulie 2021 
  
             Având în vedere: 
 

-proiectul de hotărâre nr. 44  din 23.07. 2021,însoțit de  referatul de aprobare 
nr.132  din 23.07.2021 a dnei. primar – Șovre Ana-Livia, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare; 
- raportul de specialitate nr.149 din 23.07. 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, 
     Ținând cont de  prevederile Legii nr.15/2021-Legea Bugetului de Stat pe anul 
2021, 
            -Luând în considerare dispozțiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

         Având în vedere 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. 
                În baza dispozţiilor art.129.alin.1. si 2lit.b, alin 4.lit.a, art.139, alin3, lit a, 
art.196.alin1, lit a din OUG NR.57/2019 privind Codul Administrativ 
           
              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CEICA, 
                                         
                                               H O T Ă  R Ă Ș T E : 
           



               Art.1. Se aproba suplimentarea Bugetului propriu din activităţi autofinanţate 
al comunei Ceica pentru anul 2021 finanţat din surse proprii extrabugetare , la partea 
de venituri astfel: 
                      
                -indicatorul-43.10.19-subvenţii pentru instituţiii publice destinate secţiuni de 
dezvoltare se suplimenteaza cu suma de  100.000 lei(75%pe Trim III—75.000 lei si 
25 % pe Trim IV-25.000 lei) 
              Art.2. Se aproba suplimentarea Bugetului propriu din activităţi autofinanţate 
al comunei Ceica pentru anul 2021 finanţat din surse proprii extrabugetare , la partea 
de cheltuieli astfel: 
                 -Cap.70.10.04-Piata 
                  -art.71.01.01-Modernizare piata in localitatea Ceica-Amenajare alei piață 
Ceica, în localitatea Ceica se suplimenteaza cu suma de 100.000 lei(75%pe Trim III-
75.000 lei si 25% pe Trim IV- 25.000 lei) 
                 Art. 3 -  Prezenta hotărâre se comunică cu: 
          - Instituția Prefectului Județului Bihor; 
           - Primarul Comunei CEICA 
           - Se aduce la cunoștință publică. 
           -MONITORUL OFICIAL LOCAL 
 
                                        
               Preşedinte de şedin ţă                               Contrasemneaz ă 

                                                                                Secretar general                                                                                  
Corb  Florin                                                        Dorel Octavian Goldea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.57  din  29  iulie  2021.                                                    Consilieri Total  – 1 3,  

                                                                                      Nr.consilieri pr ezenţi -  10 
             Hotărâre adoptat ă cu:10 voturi pentru       
 

 
 
 
 


