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                                                    H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 
 

              Privind rectificarea si suplimentarea  bugetului local pentru anul 2021 
 
                                    
           Consiliul Local al Comunei Ceica , întrunit în ședința ordinară în data de 
25 noiembrie   2021, 
              Având în vedere: 
 

-proiectul de hotărâre nr. 75 din 19.11. 2021,însoțit de  referatul de aprobare 
nr.189 din 19.11.2021 a dnei. primar – Șovre Ana-Livia, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare; 
       - raportul de specialitate nr.196 din 19.11.2021  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. 
 Ținând cont de  prevederile Legii nr.15/2021-Legea Bugetului de Stat pe anul 
2021, 
            În temeiul Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010. 
            Având în vedere adresa nr. 850 din data de  19.11.2021  prin care Școala 
Gimnazială nr 1Ceica ne solicita rectificarea bugetului intre articole bugetare 
            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, 
 
 
                                               H O T Ă R Ă Ș T E  : 
 



          Art.1.Se aprob ă  suplimentarea și rectificarea  Bugetului local al comunei 
Ceica pentru anul 2021, la partea de venituri  pe T rim IV astfel: 
 
                  -indicatorul 39.02.01-Venituri di n valorificarea unor bunuri ale 
institu ției publice se suplimenteaz ă cu suma de 3.000 lei  pe Trim IV 
                 -indicatorul 36.02.50-Alte venitur i –se diminueaz ă cu suma de 1.000 
lei 
                 -indicatorul 36.02.06-Taxe special e-se suplimenteaz ă cu suma de 
1.000 lei 
                 -indicatorul 42.02.34-Subven ții pentru acordarea ajutorului pentru 
inc ălzirea locuin ței cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri-se sup limenteaz ă 
cu suma de 40.000 lei 
                        Total venituri-11.912.880 l ei 
                        Total venituri sec țiunea de func ționare-5.224.400 lei 
                        Total venituri sec țiunea de dezvoltare-6.688.480 lei 
 
         Art.2. Se aprob ă suplimentarea și rectificarea  Bugetului local al comunei 
Ceica pentru anul 2021, la partea de cheltuieli  pe  Trim IV ,astfel: 
 
                  -Cap.51.02-Autorit ăți executive 
       -art.20.01.30-alte cheltuieli cu bunuri și servicii se diminueaz ă cu suma de 
5.000 lei 
                      Total cheltuieli cap. 51.02-A utorit ăți executive- 1.750.200 lei  
                  -Cap 54.05-Fond de rezerv ă bugetar ă la dispozi ția autorit ăților locale  
                          -50.04-fond de rezerv ă bugetar ă la dispozi ția autorit ăților locale 
-se diminueaz ă cu suma de 15.000 lei 
                -Cap. 67.02-Cultur ă-(67.02.50) 
                      -art.71.01.01- Construc ție capel ă mortuar ă Ceișoara –  se 
suplimenteaz ă cu suma de 3.000 lei pentru finalizarea lucr ărilor la obiectivul de 
investitii ( lucr ări la instala ția electric ă)  
                      -art.20.05.30-obiecte de inve ntar-se suplimenteaz ă cu suma de 
20.000 lei pentru achizi ționare balustrade,  b ănci, c ărucior mortuar. 
 
                      Total cheltuieli cap. 67.02-C ultur ă- 655.180 lei  
                -Cap.68.02 -Asisten ță social ă-(68.02.15.01) 
                       -art.57.02.01-ajutoare socia le în numerar-ajutor de inc ălzire se 
suplimenteaz ă cu suma de 40.000 lei 
                        Total cheltuieli cap. 68.02 -Asisten ță social ă- 1.406.000 lei 
              -Cap.65.02-Învățământ-(65.04.01) 
                    -20.01.01-furnituri de birou- s e diminueaz ă cu suma de 1.000 lei 
                    -20.01.02-materiale de cur ățenie-se diminueaz ă cu suma de 4.000 lei 
                    -20.01.03-încălzit, iluminat-se diminueaz ă cu suma de 4.000 lei 
                    -20.01.04-apa, salubrizare-se s uplimenteaz ă cu suma de 500 lei 
                     -20.01.06-piese de schimb- se suplimenteaz ă cu suma de 10.000 lei 
                     -20.01.07-Transport cadre dida ctice-se suplimenteaz ă cu suma  
de 2.000 lei 
                        -20.01.08-Telefon, internet -se diminueaz ă cu suma de 2.500 lei 
                        -20.01.30-alte cheltuieli – se suplimenteaz ă cu suma de 12.600 lei 
                        -20.01.05-combustibil-se di minueaz ă cu suma de 3.000 lei 
                        -20.05.30-obiecte de invent ar –se diminueaz ă cu suma de  



8.000 lei 
                        -20.11-cărți, diplome-se diminueaz ă cu suma de 2.000 lei 
                        -20.13-perfec ționare-se diminueaz ă cu suma de 600 lei    
                              Total cheltuieli cap. 65.02-Învățământ -2.357.600 lei 
 
 
                            Art.3.  Prezenta hotarare se comunuica cu : 

                       -  Institutia Prefectului judetului Bihor , 
                        - DGFPCFP  Bihor 
                       -  Afisat public. 
                       -   Monitorul  Oficial Local 
 
 
 
  

                     
            Preşedinte de şedin ţă                                               Cont rasemneaz ă 
                                                                                                  Secretar general                                                                                                                                  
Nicoar ă Ioan Costel                                                          Dorel Octavian Goldea  
 
 
 
 
 
 
  
 
 Nr.86  din  25  noiembrie  2021.                                              Consilieri Total  – 13  

                                                                                    consilieri prezen ţi -  13 
      Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru       


