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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 
29 septembrie  2021, 
  
             Având în vedere: 
 

-proiectul de hotărâre nr. 59 din 23.09. 2021,însoțit de  referatul de aprobare nr.159  
din 23.09.2021 a dnei. primar – Șovre Ana-Livia, in calitate de initiator al proiectului de 
hotarare; 
       - raportul de specialitate nr.159 din 23.09.2021  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, 
        Având în vedere adresa nr.9787 din data de 20.09.2021 prin care Ministerul Finanțelor-
Agenția Națională de Administrare Fiscală ne alocă  suma de 93.000 lei  pe-indicatorul 
04.02.04-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale,  suma de 33.000 lei pe  -indicatorul 11.02.06-Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale- , și se retrage suma de 23.000 lei de 
la indicatorul 04.02.01-Cote defalcate din impozitul pe venit, precum si decizia nr 14 din 23 
septembrie  2021 prin care ni s-a alocat suma de 8.000 lei pe indicatorul 11.02.02- Sume 
defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , 
orașelor, municipiilor  astfel :  suma de 6.000 lei pe Trim III și suma de 2.000 lei pe Trim IV 
           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, 
 
                                               HOTĂRĂȘTE : 



 
 
 
                       Art.1.Se aprob ă  suplimentarea și diminuarea Bugetului local al comunei 
Ceica pentru anul 2021, la partea de venituri  pe T rim III și Trim IV astfel: 
                   -indicatorul 04.02.01-Cote defal cate din impozitul pe venit-se diminueaz ă cu 
suma de 23.000 lei pe Trim III 
                   -indicatorul 04.02.04-Sume aloca te din cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale se supli mentează cu suma de 93.000 lei pe 
Trim III 
                  -indicatorul 11.02.06-Sume defalc ate din taxa pe valoarea ad ăugat ă pentru 
echilibrarea bugetelor locale-se suplimenteaz ă cu suma de 33.000 lei  pe Trim III 
                  -indicatorul 11.02.02-Sume defalc ate din TVA pentru finan țarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor , ora șelor, municipiilor- se suplimenteaz ă cu 
suma de 8.000 lei astfel :  suma de 6.000 lei pe Tr im III și suma de 2.000 lei pe Trim IV 
                  -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  5.000 
lei 
                -indicatorul 37.02.04- V ărsăminte din sec țiunea de func ționare se 
suplimenteaz ă cu suma de 5.000 lei 
                        Total venituri-11.819.880 l ei 
                        Total venituri sec țiunea de func ționare-5.145.400 lei 
                        Total venituri sec țiunea de dezvoltare-6.674.480 lei 

 
         Art.2. Se aprob ă suplimentarea și rectificarea  Bugetului local al comunei Ceica 
pentru anul 2021, la partea de cheltuieli  ,pe Trim  III și Trim IV ,astfel: 
                  -Cap. 51.02.01.03-Autorit ăți executive- 
                       -art.20.30.30-alte cheltuiel i cu bunuri și servicii se suplimenteaz ă cu 
suma de 20.000 lei (cadouri S ărbători copii școlari și preșcolari) 
                        Total cheltuieli cap. 51.02 .01.03-Autorit ăți executive- 1.753.200 lei 
                  
                 -Cap.54.02.10-Serviciul de eviden ță al popula ției- 
                          -art.20.06.01-deplas ări –se suplimenteaz ă cu suma de 800 lei 
                    Total cheltuieli cap.54.02.10-S erviciul de eviden ță al popula ției -207.800 lei 
                 -Cap.61.02.05-Serviciul P.S.I.- 

             -art 20.01.30- alte bunuri și servicii pentru între ținere și func ționare se 
suplimenteaz ă cu suma de 1.000 lei (pentru achizi ționare trus ă medical ă) 
                        Total cheltuieli cap.61.02. 05-Serviciul P.S.I.--113.100 lei 
                        -Cap.67.02-Cultur ă 
                      -art.71.01.01-Construc ție capel ă mortuar ă Ceișoara proiect 
tehnic+execu ție-se suplimenteaz ă cu suma de 5.000 lei 
                      -art.71.01.01--Construc ție capel ă mortuar ă Dușești  studiu de fezabilitate 
+proiect tehnic se diminueaz ă cu suma de 20.000 lei 
                      -art.71.01.01-Construc ție capel ă mortuar ă în localitatea Corbe ști proiect 
tehnic se suplimenteaz ă cu suma de 20.000 lei 
                        Total cheltuieli cap.67.02. -Cultur ă-632.180 lei 
                        
                -Cap.70.02-Gospod ărire comunal ă 
                    -art.20.01.03-iluminat public- se suplimenteaz ă cu suma de 15.000 lei 
                   -art.20.01.04-consum ap ă Ceișoara se suplimenteaz ă cu suma de 10.000 lei 
                        Total cheltuieli cap.70.02- Gospod ărire comunal ă -3.897.000 lei 
                       
                   -Cap.74.02-Canalizare(74.02.06) 



                     -art.20.01.30-alte bunuri și servicii pentru între ținere și func ționare se 
suplimenteaz ă cu suma de 5.000 lei(prest ări servicii, vidanjare canalizare, repara ții 
pompe canalizare) 
                      Total cheltuieli cap.74.02-Ca nalizare   -530.500 lei 
                 -Cap.84.02-Drumuri și poduri 
                 -art.20.01.05-combustibil autobasc ulant ă, buldoexcavator și unimog se 
suplimenteaz ă cu suma de 10.000 lei 
                  -art.20.01.06-piese de schimb-se suplimenteaz ă cu suma de 10.000 lei 
                 -art.20.01.30-alte bunuri și servicii pentru între ținere și func ționare se 
suplimenteaz ă cu suma de 26.200 lei ( asigurare ma șini, transport piatr ă, prest ări 
servicii vulcanizare ) 
                     Total cheltuieli cap.84.02-Dru muri și poduri -799.200 lei 
                 
                 -Cap.65.02-Învățământ se suplimenteaz ă cu suma de 8.000 lei astfel : suma 
de 6.000 lei pe Trim III și 2.000 lei pe Trim IV astfel: 
                 -art.20.01.01-furnituri de birou s e diminueaz ă cu suma de 2.000 lei pe Trim IV 
                 -art.20.01.02-materiale de cur ățenie-se suplimenteaz ă cu suma de 8.000 lei 
pe Trim IV 
               -art.20.01.03-inc ălzit, iluminat-se diminueaz ă cu suma de 2.000 lei pe Trim IV 
               -art.20.01.04-apă. Salubrizare-se diminueaz ă cu suma de 3.000 lei pe Trim IV 
               -art.20.01.06-piese de schimb-se sup limenteaz ă cu suma de 8.000 lei  astfel : 
6.000 lei pe Trim III și 2.000 lei pe Trim IV 
               -art.20.01.08-telefon, internet-se d iminueaz ă cu suma de 3.000 lei pe Trim IV 
              -art.20.01.09-serv cu caracter func țional-se diminueaz ă cu suma de 500 lei pe 
Trim IV 
              -art.20.01.30-alte cheltuieli-se supl imenteaz ă cu suma de 12.500 lei pe Trim IV 
              -art.20.02-repara ții curente se diminueaz ă cu suma de 10.000 lei pe Trim IV 
             Total cheltuieli cap.65.02-Înv ățământ -2.357.600 lei 
                                   
                 Art. 3  -  Prezenta hot ărâre se comunic ă cu: 
           - Institu ția Prefectului Jude țului Bihor; 
           - Primarul Comunei CEICA 
           - Se aduce la cuno știn ță public ă. 
            -Monitorul oficial local 
                       
 
   Preşedinte de şedin ţă                                               Cont rasemneaz ă 
                                                                                        Secretar general                                                                                                             
Nicoar ă Ioan Costel                                                Dorel Octavian Goldea  
 
 
 
 
 
 Nr.71  din  29  septembrie  2021.                                                    Consilieri Total   – 13  

                                                                                          Nr.consilier i prezen ţi -  10 
             Hotărâre adoptat ă cu:10 voturi pentru       

 


