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                                              H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
                                                                                                                                           
            Privind   suplimentarea și rectificarea  bugetului local pentru anul    2020  

         
     Având în vedere Proiectul de hot ărâre întocmit de primarului  comunei  

Ceica,înso țit de referatul de aprobare al proiectului prin  ca re se fac propuneri 
referitoare la  repartizarea bugetului local, rapor tul compartimentului de  resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului  şi de raportul comisiei de 
specialitate a Consiliului Local, 
            Văzând Legea nr.155/2020 privind aprobarea Ordonan ței de Urgen ță 
nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 
  Ținând cont de  Art.6 din Legea nr.52/2003 privind T ransparen ţa 
decizional ă, 
           În baza  Legii nr.5/2020-Legea Bugetului  de Stat pe anul 2020,precum și 
OUG nr.50/2020 privind rectificarea bugetului de st at pe anul 2020, 
            
           În temeiul art.49, alin. 5 si 6 din Lege a nr.273/2006 privind finan ţele 
publice locale 
 În baza prevederilor art. 129, alin 4, lit. a), ar t.139, alin.3 şi art.196, 
alin.1lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Admin istrativ, 
 
              Consiliul local al comunei Ceica, 

              H  O  T  Ă  R  Ă  Ș T  E : 

   Art.1.Se aprob ă rectificarea Bugetului local al comunei Ceica pent ru 
anul 2020,  la partea de venituri prin suplimentare   cu suma de 287.000  lei 
astfel: 
                  -indicatorul 42.02.69-Subven ţii de la bugetul de stat c ătre bugetele 
locale necesare sus ţinerii derul ării proiectelor finan ţate din fondurile externe 
nerambursabile (FEN) , postaderare, aferente perioa dei de programe 2014-
2020- se suplimenteaz ă cu suma de 43.000 lei 
                -indicatorul 48.02.01.01-Sume primi te in contul pl ăţilor efectuate în 
anul curent se suplimeteaz ă cu suma de 244.000 lei 
 

Art .2.Se aprob ă rectificarea Bugetului local al comunei Ceica pent ru 
anul 2020,  la partea de cheltuieli prin suplimenta re cu suma de   287.000 lei 
astfel: 
                  -Cap.65.02.03.01-Învăţământ pre şcolar- 



                 -art.58.01.01-Finan ţare na ţional ă pentru -Construc ţie gr ădini ţă cu 
program normal cu dou ă săli de grup ă in loc Ceica se suplimenteaz ă cu suma 
de 43.000 lei 
                  -art.58.01.02-Finan ţare extern ă nerambursabil ă pentru -Construc ţie 
grădini ţă cu program normal cu dou ă săli de grup ă in loc Ceica se 
suplimenteaz ă cu suma de 244.000 lei 
 

  Art.3.Se aprob ă rectificarea Bugetului local al comunei Ceica pent ru 
anul 2020,  la partea de cheltuieli prin diminuare cu suma de   437.000 lei astfel: 

  -Cap.51.02-Autorit ăţi executive- 
                    -art.71.03-Reparatii capitale s ediu prim ărie –se diminueaz ă cu suma 
de   147.000 lei 

 
 -Cap.61.02—PSI- 
          -art.20.05.30-obiecte de inventar PSI- se  diminueaz ă cu suma de 

2.000 lei 
                
               -Cap.67.02-Cămine culturale- 

             -art.20.01.30-alte bunuri şi servicii pentru între ţinere şi 
func ţionare se diminueaz ă cu suma de 1.000 lei 

 
-Cap.84.02-Străzi- 
           -art.71.01.01-Modernizare prin asfaltare  str ăzi în loc Du şeşti 

Pt.+execu ţie-se diminueaz ă cu suma de 190.000 lei 
 
-Cap.70.02.05.01-Alimentare cu ap ă – 
           -art.71.01.01-Extindere alimentare cu ap ă în localiatea Du şeşti se 

diminueaz ă cu suma de 50.000 lei. 
           -art.71.01.01-Extindere alimentare cu ap ă în localitatea Cei şoara 

(Moruleni) se diminueaz ă cu suma de 47.000 lei 
   
Art.4.Se propune rectificarea Bugetului local al co munei Ceica pentru 

anul 2020,  la partea de cheltuieli prin suplimenta re cu suma de 437.000 lei  
astfel: 
             
               -Cap.51.02-Autorit ăţi executive-art.71.03-Repara ţii capitale sediu 
prim ărie se suplimenteaz ă cu suma de  36.000 lei prin diminuare cu accea şi 
sumă a Cap.74.02-Salubrizare –art.55.01.42-cotiza ţie Compania Reosal –parc 
auto . 

  
           -Cap. 51.02-Autorit ăţi executive-  
                      -art.20.01.30-alte bunuri şi servicii pentru între ţinere şi func ţionare 
se suplimenteaz ă cu suma de 10.000 lei 
              
             -Cap.61.02-PSI- 
                  -art.71.01.02-Achizi ţionare motopomp ă PSI- se suplimenteaz ă cu 
suma de 4.000 lei 
              -Cap.67.02-Cămine culturale- 
              -art.20.01.03-energie electric ă  cămine culturale se suplimenteaz ă cu 
suma de 1.000 lei 



              -Cap.70.02.50-Alte servicii în domeni ul locuin ţelor, serviciilor şi 
dezvolt ării comunale- 
                     -art.20.01.04-consum ap ă Ceişoara –se suplimenteaz ă cu suma de 
20.000 lei 
                     -art.71.01.01-Amenajare teren de tenis (cu piciorul) în localitatea 
Ceişoara- se suplimenteaz ă cu suma de 15.000 lei 
 
            -Cap.74.02.06-Canalizare- 
                     -art.20.01.30-piese şi materiale pentru intre ţinere şi func ţionare 
sta ţie de epurare se suplimenteaz ă cu suma de 20.000 lei 
 
              -Cap.84.02-Drumuri şi poduri-  
                    -art.20.01.30-alte bunuri şi servicii pentru între ţinere şi func ţionare 
(achizi ţionare piatr ă ) se suplimenteaz ă cu suma de 80.000 lei 
   
           -Cap.65.02.03.01-Învăţământ pre şcolar- 
                 -art.71.01.01 -Construc ţie gr ădini ţă cu program normal cu dou ă săli 
de grup ă in loc Ceica se suplimenteaz ă cu suma de 287.000 lei 
         
 
      Art .5.  Prezenta  hot ărâre se  comunica  cu: 
             - Institutia  Prefectului - jude țul Bihor 
             - DGFPCFP Bihor-Oradea 
             - Primarul comunei Ceica 
             - La  dosar 
 
 
 
 
 
                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        SECRETAR  GENERAL AL COMUNE I 
        MIHUȚ FLORIN DOREL  
                                                                                      DOREL OCTAVIAN G OLDEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.47  din  16 iulie   2020.                                                       Consilieri Total  – 13  

                                                                                         Nr.consilieri   prezen ți 13 
                                                                                 Nr.consilieri  voturi  pentru 13 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 


