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H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2020
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.8/18.02.2021 inițiat de d-na Șovre Ana Livia
primarul comunei Ceica,însoțit de referatul de aprobare al proiectului nr.41/18.02.2021,Raportul de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.42/18.02.2021,precum și
Raportul de avizare al Comisiei de economico-sociale, buget – finanţe şi administrarea domeniului
public şi privat din cadrul Consiliului local al comunei Ceica cu privire la încheierea contului
exerciţiului bugetar al comunei Ceica pe anul 2020,
Constatând că sunt îndeplinite cerințele cuprinse în art.136 alin.(8) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul Administrativ;
Având în vedere prevederile:
-art.120 alin. (1) și art.121 alin.(1) și alin(2) din Constitutia României, republicată;
-art. 3 paragraful 2 și art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg pe 15
octombrie 1985, ratificara prin Legea nr.199/1997;
-art.7 alin 2 din Codul civil al României , adoptat prin Legea nr.287/2008, republicat, cu modificările
și completările ulterioare;
-Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică administrativă pentru eleborarea actelor normative,
republicată;
-Legii 273/2006-privind finantele publice locale;
- În temeiul art. 129 alin (1) lit.b și alin (4) lit. a , art.136, art.139 si art.196, alin (1), lit.a) din

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ adoptă prezenta:
Consiliul local al comunei Ceica,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă contul de închidere a exerciţiului bugetar al comunei Ceica la bugetul local
pe anul 2020 la partea de venituri în sumă de 7.606.123 lei, iar la partea cheltuieli în sumă de
7.604.962 lei, cu un excedent total în sumă de 1.161 lei astfel: la secțiunea de funcționare un
excedent în sumă de 1.161 lei şi un excedend la secțiunea de dezvoltare de 0 lei, iar la bugetul de
autofinanțat la partea de venituri a fost în sumă de 217.528 lei, iar la partea de cheltuieli a fost în sumă
de 57.021 lei, cu un excedent total în sumă de 160.507 lei astfel:la secţiunea de funcţionare un deficit
în sumă de 3.063 lei , iar la secţiunea de dezvoltare un excedent în sumă de 163.570 lei
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;
- Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;

Preşedinte de şedinta
Buhaș Mihai

Nr.20 din 24 februarie 2021.

Contrasemnează
Secretar general
Dorel Octavian Goldea

Consilieri Total – 13
Nr.consilieri prezenţi - 12
Hotărâre adoptată cu:12 voturi pentru

