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H O T Ă R Â R E
Privind suplimentarea și rectificarea bugetului local pentru anul

2020

Având în vedere Proiectul de hotărâre întocmit de primarului comunei
Ceica,însoțit de referatul de aprobare al proiectului prin care se fac propuneri
referitoare la repartizarea bugetului local, raportul compartimentului de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi de raportul comisiei de
specialitate a Consiliului Local,
Ținând cont de Art.6 din Legea nr.52/2003 privind Transparenţa
decizională,
În baza Legii nr.5/2020-Legea Bugetului de Stat pe anul 2020,precum și
OUG nr.50/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,
În temeiul art.49, alin. 5 si 6 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale
În baza prevederilor art. 129, alin 4, lit. a), art.139, alin.3 şi art.196,
alin.1lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul local al comunei Ceica,

H O T Ă R Ă ȘT E:
Art.1.Se aprobă rectificarea Bugetului local al comunei Ceica pentru
anul 2020, la partea de venituri prin suplimentare cu suma de 15.000 astfel:
-indicatorul 11.02.06-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale- se suplimentează cu suma de 49.000 lei
-indicatorul 04.02.01- Cote defalcate din impozitul pe venit-se
diminuează cu suma de 1.000 lei
-indicatorul 04.02.04-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se diminuează cu suma de 34.000
lei .
-indicatorul 39.01.02-Venituri din valorificarea unori bunuri ale
instituţiei publice se suplimentează cu suma de 1.000 lei
Art.2.Se aprobă rectificarea Bugetului local al comunei Ceica pentru anul
2020, la partea de cheltuieli prin suplimentare şi rectificare astfel:
-Cap. 84.02-Drumuri şi poduri-art.20.01.30- alte bunuri şi servicii pentru
întreţinere şi funcţionare se suplimentează cu suma de 15.900 lei necesari

pentru plată piatră astfel :suma de 15.000 lei din suplimentare , iar suma de
900 lei de la cap.61.02-PSI – articolul 85.01.01-recuperare concedii medicale.
-Cap.65.02-Învăţământ-art.20.01.05-combustibil-se diminuează cu suma
de 6.000 lei pe , majorându-se cu acceaşi sumă art.20.01.30-alte bunuri pentru
întreţinere şi funcţionare pe Trim II necesari pentru acces platformă şcoală
online.
-Cap.61.02-PSI – articolul 85.01.01-recuperare concedii medicale se
diminuează cu suma de 900 lei.
Art.3. Se aprobă rectificarea Bugetului local al comunei Ceica pentru anul
2020, astfel:
CAPITOL/INDICATOR ARTICOL-DENUMIRE
Indicatorul
07.02.03-Impozit pe
terenul extravilan
Total venituri
Cap.51.02-Autorităţi
20.01.02-materiale de
executive
curăţenie
20.01.03-energie
electrică
Cap.84.02-Drumuri şi 20.01.30-alte bunuri şi
poduri
servicii pentru
întreţinere şi
funcţionare
Total cheltuieli

TRIM II
+24.000

TRIM III
-24.000

+24.000
+1.000

-24.000
-1.000

+3.000

-3.000

+20.000

-20.000

+24.000

-24.000

Art .4. Prezenta se comunica cu:
- Institutia Prefectului - județul Bihor
- DGFPCFP Bihor-Oradea
- Primarul comunei Ceica
- La dosar
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SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
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Nr.32 din 14 mai 2020.

Consilieri Total – 13
Nr.consilieri prezenți 13
Nr.consilieri voturi pentru 13

