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                                                         H O T Ă R Â R E 
 
                              Privind  suplimentare a  bugetului din surse proprii 
                                                              pentru anul 2022 
 
 
 
                  Având în vedere Proectul de hot ărâre nr.81 din 21.10.2022 ,întocmit 
de primarul comunei Ceica,înso țit de referatul de aprobare nr.156/21.10.2022 și 
raportul de specialitate nr.165/21.10.2022 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;  

                            Avizul   Comisiei  de s pecialitate 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 Administrati v, 
 
             Consiliul local al  Comunei Ceica ,  
                                         
                                                    H O T Ă R Ă Ș T E: 
                 



 
             Art.1. Se aprob ă rectificarea Bugetului propriu din activit ăţi 
autofinan ţate al comunei Ceica pentru anul 2022 la partea de venituri  , finan țat 
din surse proprii extrabugetare ,astfel: 
                 -indicatorul 43.10.19-Subven ții pentru institu ții publice destinate 
sec țiunii de dezvoltare-se suplimenteaz ă cu suma de 20.000 lei , pentru 
finan țarea obiectivului de investi ții Modernizare pia ță Ceica  în localitatea Ceica 
(58.04.03-15.000 lei și 58.04.02-5.000 lei) 
 
               Art.2 Se aprob ă rectificarea Bugetului propriu din activit ăţi 
autofinan ţate al comunei Ceica pentru anul 2022  la partea de  cheltuieli finan ţat 
din surse proprii extrabugetare , astfel: 
 
             -Cap.70.10.04-Pia ță Ceica- 
                     -art.58.04.02-finan țare na țional ă-se suplimenteaz ă cu suma de 
5.000 lei pentru obiectivul de investi ții Modernizare pia ță Ceica în localitatea 
Ceica 
 
                     -art.58.04.03-cheltuieli neeli gibile (cofinan țare local ă)-se 
suplimenteaz ă cu suma de 15.000 lei, pentru obiectivul de invest iții 
Modernizare pia ță Ceica în localitatea Ceica 
                    
 
                                
 
                       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 
JURCUȚ VASILE IONEL                                         DOREL OCTAVIAN GOLDEA 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.76 din 27 octombrie  2022.                         .                      Consilieri Total  – 13  
                                                                                           Nr.consilie ri  prezen ți- 13  
                                                                                   Nr.consilieri  votu ri pentru -13 
 



 


