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                                              H O T Ă R Â R E 
  
         Privind rectificarea și suplimentarea bugetului local pe  anul 2022  
                  
                   
             Având în vedere Proiectul de hot ărâre nr.95 din 16.12.2022 ,întocmit de 
primarul comunei Ceica,înso țit de referatul de aprobare nr.183/16.12.2022 și 
raportul de specialitate nr.189/16.12.2022 întocmit  de către doamna Pop  
Florentina -consilier superior pe probleme financiar contabile în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  comunei  Ceica,prin  care se fac 
propuneri referitoare la  repartizarea bugetului di n surse proprii, 
       Ținând cont de art.7 si 8 din Legea nr.52/2003 privi nd Transparen ţa 
Decizional ă, 
         În baza  prevederilor  art.8 lit.a,b, si c  ,art. 19 alin.1 lit a, si 
art.36,art.49,alin.4-6 din Legea nr.273/2006 Legea Finantelor Publice Locale cu 
modific ările şi complet ările ulterioare. 
          Văzând  prevederile Legii nr.317/2021-Legea Bugetului  de Stat pe anul 
2022 

                            -Luând în considerare d ispoz țiile Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnic ă legislativ ă la elaborarea actelor normative republicat ă, cu modific ările și 
complet ările ulterioare; 

                          Având în vedere adresa nr .15914 din data de 12.12.2022 prin care 
Ministerul Finan țelor si decizia nr.22/08.12.2022 prin care  a solic itat s ă reglăm 
indicatorii 04.02.01 si 04.02.04 l-a nivelul încas ărilor din anul curent .   

                            Ținând cont de HG nr.1508/2022 prin care comunei Cei ca i s-a alocat 
suma de 100 mii lei din fondul de rezerv ă bugetar ă la dispozi ția Guvernului, 

                          Avizul   Comisiei  de spe cialitate pentru programe de dezvoltare 
economico-sociala,buget-finante,administrarea domen iului public si privat al 
comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului,  

          În baza art.129.alin.1. si 2,lit.b, alin 4.lit.a, art.139, alin3, lit a, art.196.alin1, 
lit a) din OUG NR.57/2019 privind Codul Administrat iv, 
 



             Consiliul local al  Comunei Ceica ,  
                                         
                                                    H O T Ă R Ă Ș T E: 
                 
 
                   Art.1.Se aprob ă rectificarea si suplimentarea Bugetului local al 
comunei Ceica pentru anul 2022,  la partea de venit uri  astfel: 
                    -indicatorul 04.02.01-Cote defa lcate din impozitul pe venit –se 
suplimenteaz ă cu suma 100.910 lei 
                   -indicatorul 04.02.04-Sume aloca te din cotele defalcate din impozitul 
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se su plimenteaz ă cu suma de 
28.100 lei 
                    -indicatorul 33.02.28-Venituri din recuperarea cheltuielilor de 
judecat ă, imputa ții și desp ăgubiri- se suplimenteaz ă cu suma de 1.000 lei 
                    -indicatorul 35.01.02-Venituri din amenzi și alte sanc țiuni se 
suplimenteaz ă cu suma de 11.000 lei 
                  -indicatorul 11.02.06-Sume defalc ate din taxa pe valoarea ad ăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale se suplimentea ză cu suma de 100.000 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  121.700 lei 
                     -indicatorul 37.02.04- V ărsăminte din sec țiunea de func ționare se 
suplimenteaz ă cu suma de  121.700 lei 
 
                   Art.2. Se aprob ă suplimentarea  și rectificarea Bugetului local al 
comunei Ceica pentru anul 2022,  la partea de chelt uieli astfel: 
 
                   -Cap.51.02-Autorit ăți executive-  
                        -art.20.01.01-furnituri de birou-se suplimenteaz ă cu suma de 
1.500 lei 
                        -art.20.01.03-iluminat prim arie-se suplimenteaz ă cu suma de 
5.000 lei 
                         -art.20.01.05-combustibil mașină prim ărie –se suplimenteaz ă cu 
suma de 5.000 lei 
                          -art.20.01.30-alte bunuri  si servicii pentru intretinere si 
functionare avize obiective de investi ții-se suplimenteaz ă cu suma de 20.000 lei 
                                               
                 -Cap.61.02-PSI- 
                         -art.20.01.05-combustibil PSI –se suplimenteaz ă cu suma de 
1.000 lei 
                   
                   -Cap.65.02-Învățământ 
                           -art.85.01.02- Sume recu perate în urma controlului Curtii de 
Conturi Bihor de la obiectivul de investitii Amenaj ări exterioare, împrejmuire și 
dotare camer ă tehnic ă grădini ță Ceica în sum ă  de 600 lei(65.03.01) 
                            -art.85.01.01-Sume recu perate în urma controlului Cur ții de 
conturi Bihor –convorbiri telefonice școală în sum ă de 2.600 lei(65.04.01)  
 
                    -Cap.66.02-Sănătate- 



                             -art.71.03-Repara ții capitale în curte a dispensarului din 
localitatea Ceica, Comuna Ceica se suplimenteaz ă cu suma de 105.000 lei 
  
                       -Cap.67.02-Cultur ă- 
                           -art.71.01.01-Reabilitar e moderat ă a căminului cultural din sat 
Incești, Comuna Ceica, Judetul Bihor –se suplimenteaz ă cu suma de 10.000 lei  
                            -art.71.01.01-Reabilita re moderat ă a căminului cultural din sat 
Bucium, Comuna Ceica, Judetul Bihor –se suplimentea ză cu suma de 10.000 lei  
                            -art.85.01.02-Sume recu perate de la obiectivul de investitii 
Construc ţie capel ă mortuar ă în localitatea Cei șoara în sum ă de 2.700 lei în 
urma controlului Cur ții de conturi Bihor(670250) 
 
                        -Cap,68.02-Asistent ă social ă 
                             -art. 85.01.01-pl ăți efectuate în anii preceden ți și recuperate în 
anul curent -se diminueaz ă cu suma de 200 lei (recuperare ajutor inc ălzire 
combustibili solizi pl ătite an precedent)(68021501)  
          
                          -Cap.70.02-Gospod ărire comunal ă- 
                          -art.20.01.03-iluminat pu blic-se suplimenteaz ă cu suma de 
20.000 lei (700206) 
                             -art.20.01.04-consum a pă Ceișoara-se suplimenteaz ă cu suma 
de 2.800 lei (700250) 
  
                -Cap.83.50-Silvicultur ă – 
                     -art.20.01.30-contract de admi nistrare p ăduri- se suplimenteaz ă cu 
suma de 17.000 lei            
 
                   -Cap.84.02-Drumuri 
                      -art.20.01.05-motorin ă utilaje –se suplimenteaz ă cu suma de 
25.000 lei 
                      -art.20.01.30-piatr ă concasat ă, dezăpezire se suplimenteaz ă cu 
suma de 24.810 lei 
                 
               Art.3.Prezenta hot ărâre se comunica cu : 
           - Institu ţia Prefectului Jude ţului Bihor , 
           - Birou financiar -contabil 
          - Afi şat public.  
                    -monitorul oficial local 
 
 
                                                                                                                                            
CONTRASEMNEAZĂ 
 PRESEDINTE                                     SECRETAR GENERAL  AL COMUNEI 
            GALE FLORIAN                                         DOREL OCTAVIAN GOLDEA 
 
 
Nr.99 din 22 decembrie  2022.                         .                      Consilieri Total  – 13  
                                                                                           Nr.consilie ri  prezen ți- 13  
                                                                                   Nr.consilieri  votu ri pentru -12 
                                                                                    și 1 ab ținere 



 


