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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 extraordinară de îndată în data 
de 22  decembrie   2021, 
              Având în vedere: 
 

-proiectul de hotărâre nr. 82 din 21.12. 2021,însoțit de  referatul de aprobare nr.205 
din 21.12.2021 a dnei. primar – Șovre Ana-Livia, in calitate de initiator al proiectului de 
hotarare; 
       - raportul de specialitate nr.211 din 21.12.2021  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, 
 
         Văzând  Decizia nr.31 din data de  9 decembrie 2021  prin care Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Bihor  ne-a solicitat retragerea sumei de 75.300 lei de la 
indicatorul 11.02.02-Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, Hotărârea nr.318 din 15 decembrie 2021 
prin care Consiliul Județean ne alocă suma de 140.000 lei, precum și  HG 1264/2021 prin 
care ni s-a alocat suma de 250.000 lei și Decizia nr.13764 din 14.12.2021 prin care 
Ministerul Finantelor ne alocă suma de 1.000 lei pe -indicatorul 04.02.01-Cote defalcate din 
impozitul pe venit se suplimentează cu suma de 1.000 lei 
         În temeiul Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată în anul 2010. 
            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 aproba  suplimentarea și rectificarea  Bugetului local al comunei Ceica 
pentru anul 2021, la partea de venituri  pe Trim IV  astfel: 
                  -indicatorul 39.02.01-Venituri di n valorificarea unor bunuri ale institu ției 
publice se suplimenteaz ă cu suma de 4.900 lei  pe Trim IV 
                 -indicatorul 04.02.01-Cote defalca te din impozitul pe venit se suplimenteaz ă 
cu suma de 1.000 lei 
                  -indicatorul 04.02.05-Sume repart izate din Fondul la dispozi ția Consiliului 
Jude țean se suplimenteaz ă cu suma de 140.000 lei 
                  -indicatorul 11.02.02-Sume defalc ate din taxa pe valoarea ad ăugat ă pentru 
finan țarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comun elor se diminueaz ă cu suma de 
75.300 lei 
                  -indicatorul 11.02.06-Sume defalc ate din tax ape valoarea ad ăugat ă pentru 
echilibrarea bugetelor locale se suplimenteaz ă cu suma de 250.000 lei 
                   -indicatorul 36.02.50-Alte venit uri –se suplimenteaz ă cu suma de 210 lei 
 
             -indicatorul 37.02.03-V ărsăminte din sec țiunea de func ționare pentru finan țarea 
sec țiunii de dezvoltare a bugetului local se diminueaz ă cu suma de  140.000 lei 
           -indicatorul 37.02.04- V ărsăminte din sec țiunea de func ționare se suplimenteaz ă 
cu suma de 140.000 lei 
 
                        Total venituri-12.233.690 l ei 
                        Total venituri sec țiunea de func ționare-5.400.310 lei 
                       Total venituri sec țiunea de dezvoltare-6.833.380 lei 

 
         Art.2. Se aproba  suplimentarea, diminuare a și rectificarea  Bugetului local al 
comunei Ceica pentru anul 2021, la partea de cheltu ieli  pe Trim IV ,astfel: 
                 
                    -Cap.51.02-Autorit ăți executive 
                          -art.20.01.30-alte bunuri  si servicii –se suplimenteaz ă cu suma de 
10.000 lei 
                          -art.59.40-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate se 
diminueaz ă cu suma de 10.000 lei 
                     Total cheltuieli cap. 51.02-Au torit ăți executive- 1.750.200 lei   
 
                
                    -Cap.67.02-Cultur ă- 
                              -art.20.05.30-b ănci c ămin cultural Cotiglet-se suplimenteaz ă cu suma 
de 14.000 lei (67.02.03.07) 
                              -art.20.05.30-b ănci capel ă mortuar ă Ceișoara- se suplimenteaz ă cu 
suma de 3.000 lei(67.02.50)  
                              -art.20.02-repara ții instala ție electric ă cămin Cotiglet - se 
suplimenteaz ă cu suma de 5.000 lei(67.02.03.07) 
                         -obiectivul de investi ții -Construc ție capel ă mortuar ă  Dușești se 
modifica în obiectivul de investi ții -Construire cas ă de rug ăciuni în localitatea Du șești 
comuna Ceica 
                         -obiectivul de investitii Constructie capela mortuara Corbesti se 
modifica in obiectivul de investitii Extindere si r eabilitare spatiu existent pentru Casa 
de rugaciuni in localitatea Corbesti comuna Ceica  
                     Total cheltuieli cap. 67.02-Cu ltur ă- 677.180 lei 
 
                    -Cap.68.02-Asisten ță social ă 
                         -art.10.01.01-salar de baz ă asistenti personali-se diminueaz ă cu suma 
de 53.000 lei (65.02.05.02) 
                         -art.57.02.01-ajutor inc ălzire -se diminueaz ă cu suma de  7.000 lei 
(68.02.15.01) 



                       
                  Total cheltuieli cap. 68.02-Asist ență social ă- 1.346.000 lei 
 
                -Cap.70.02-Iluminat public- 
                      -art.20.02-repara ții iluminat public-se suplimenteaz ă cu suma de 10.000 
lei 
                     Total cheltuieli cap. 70.02-Il uminat public- 3.756.000 lei 
                           
                -Cap.84.02-Drumuri- 
                          -art.20.02-repara ții drum de leg ătur ă  dintre Cotiglet și Corbe ști- se 
suplimenteaz ă cu suma de 219.000 lei 
                          -art.71.01.02-Achizi ționare accesorii pentru unimog  și buldoexcavator-
se suplimenteaz ă cu suma de 144.900 lei 
                       Total cheltuieli cap. 84.02- Drumuri- 1.194.600 lei  
 
               -Cap.65.02-Învățământ(65.02.50) 
                        -art.57.02.03-tichete gr ădini ță  
                                          -se dimin uează cu suma de 2.000 lei(65.02.50) 
                                          -se supli mentează cu suma de 210 lei (65.02.50) 
                                                      
                      Total cheltuieli cap. 65.02-Î nvățământ- 231.810 lei 
             
               -Cap.65.02-Învățământ(65.02.04.01) 
                         -art.20.01.01-furnituri de  birou- se diminueaz ă cu suma de 400 lei 
                        -art.20.01.02-materiale de cur ățenie-se diminueaz ă cu suma de 550 lei 
                        -art.20.01.04-apa, salubriz are-se diminueaz ă cu suma de 450 lei 
                        -art.20.01.06-piese de schi mb- se diminueaz ă cu suma de 7.400 lei 
                        -art.20.01.07-Transport cad re didactice-se diminueaz ă cu suma de 2.100 
lei 
                        -art.20.01.08-Telefon, inte rnet-se diminueaz ă cu suma de 400 lei 
                        -art.20.01.30-alte cheltuie li –se suplimenteaz ă cu suma de 8.000 
lei(steaguri, steme, dezinfec ție, dezinsec ție, deratizare, servicii de mentenan ță, 
verificare instala ție electric ă) 
                        -art.20.02-repara ții curente se suplimenteaz ă cu suma de 3.000 lei 
                        -art.20.13-perfec ționare-se suplimenteaz ă cu suma de 300 lei    
                        -art. 57.02.01-Finan țarea drepturilor copiilor cu cerin țe educa ționale 
speciale integra ți în înv ățământul de mas ă (CES)-se diminueaz ă cu suma de 16.000 lei 
                        -art.59.01-Finan țarea burselor-se suplimenteaz ă cu suma de 2.700 lei 
                         
                       Total cheltuieli cap. 65.02- Învățământ- 402.700 lei 
 
                         Art.3.  Prezenta hotarare se comunuica cu : 

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

            Preşedinte de şedin ţă                                                     Contrasemneaz ă 
                                                                                    Secretar general                                                                                                             

Bulc ău Petru                                                                     Dorel Octavian Goldea 
 
 
 Nr.91  din  22  decembrie  2021.                                              Consilieri Total  – 13  

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


