
 

 

 

                                                      

                              Privind aprobarea bugetului  

          Având în vedere  proiectul de hot
a proiectului nr.2/10.01.2022
aprobare al proiectului nr.2 4/2
nr.5/10.01.2022 şi raportul de specialitate nr.
raportului nr.7/10.01.2022  prezentat de c
probleme financiar contabile în cadrul aparatului d e specialitate al primarului Comunei 
Ceica, 

 Ținând cont de  dispozi
decizional ă, 

           Având în vedere Decizia nr.1 din 12 ianuarie 2022 p rin care Adminitra
a Finan țelor Publice Bihor ne
defalcate din TVA pt echilibrare suma de
cotele defalcate din impozitul pe venit pt echilibr area bugetelor locale 
1.291.000 lei,04.02.01-Cote defalcate din impozitul pe venit suma de 360.0 00 lei) 
nr.5 din 14 februarie 2022 prin car
defalcate din taxa pe valoarea ad

        Adresa școlii Gimnaziale nr.1 Ceica 
alocarea de fonduri pentru bugetul 

   Având în vedere prevederile Legii nr.317/2022
2022, 

              În temeiul Legii nr.24/2000 privind normele de tehni ca legislativ
elaborarea actelor normative, republicat

         Ținând cont de  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 modi fic
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                                                      H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea bugetului  local pentru anul 2022

Având în vedere  proiectul de hot ărâre nr.1 1/22.02.2022 de modificare 
a proiectului nr.2/10.01.2022  întocmit de primarul comunei Ceica,înso

4/22.02.2021  de modificare și completare a referatului 
i raportul de specialitate nr. 33/22.02.2022 de modifi care 

prezentat de c ătre doamna Pop Florentina  
probleme financiar contabile în cadrul aparatului d e specialitate al primarului Comunei 

dispozi ţiile Art.7 și 8 din Legea nr.52 /2003 privind Transparen

Având în vedere Decizia nr.1 din 12 ianuarie 2022 p rin care Adminitra
elor Publice Bihor ne -a alocat suma de 2.752.000 lei astfel(11.02.06

defalcate din TVA pt echilibrare suma de  1.101.000 lei, 04.02.04-Sume alocate din din 
cotele defalcate din impozitul pe venit pt echilibr area bugetelor locale 

Cote defalcate din impozitul pe venit suma de 360.0 00 lei) 
nr.5 din 14 februarie 2022 prin car e ni s- a alocat suma de 1.466.000 lei din 11.02.02
defalcate din taxa pe valoarea ad ăugat ă pentru finan țarea cheltuielilor

Gimnaziale nr.1 Ceica nr.178/22.02.2022 prin care ni se solicit
alocarea de fonduri pentru bugetul școlii. 

Având în vedere prevederile Legii nr.317/2022 -Legea Bugetului de Stat pe anul 

n temeiul Legii nr.24/2000 privind normele de tehni ca legislativ
elaborarea actelor normative, republicat ă în anul 2010.  

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 modi fic ările şi complet

 

 

pentru anul 2022  

2 de modificare și completare 
întocmit de primarul comunei Ceica,înso țit  de referatul  de 

i completare a referatului 
care și completare a 

tre doamna Pop Florentina  -consilier pe 
probleme financiar contabile în cadrul aparatului d e specialitate al primarului Comunei 

/2003 privind Transparen ţa 

Având în vedere Decizia nr.1 din 12 ianuarie 2022 p rin care Adminitra ția Jude țeană 
a alocat suma de 2.752.000 lei astfel(11.02.06 -Sume 

Sume alocate din din 
cotele defalcate din impozitul pe venit pt echilibr area bugetelor locale –suma de 

Cote defalcate din impozitul pe venit suma de 360.0 00 lei) și Decizia 
a alocat suma de 1.466.000 lei din 11.02.02 -Sume 

area cheltuielilor  

nr.178/22.02.2022 prin care ni se solicit ă 

Legea Bugetului de Stat pe anul 

n temeiul Legii nr.24/2000 privind normele de tehni ca legislativ ă pentru 

prevederile art.8 lit.a,b, si c ,art. 19 alin.1 lit  a, si art.36 din Legea 
i complet ările ulterioare.  



                               Văzând raportul de avizare  al comisiei de specialita te programe de dezvoltare 
economico-sociala,buget-finante,administrarea domen iului public si privat al 
comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului,din cadrul Consiliului lo cal al 
comunei Ceica,  

          În baza dispozi ţiilor art.129,alin 1 și 2 ,lit.b.,alin.4 ,lit.a art.139,alin3.lit.a 
,art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Co dul Administrativ, 

         Consiliul local  al comunei Ceica,  

                                                   HOTĂRĂȘTE: 

                   Art.1.Se aprob ă Bugetul local al comunei Ceica pentru anul 2022, c are se 
stabile şte la partea de venituri în sum ă total ă de______________11.810.000  lei provenind 
din urm ătoarele surse: 

       I.Venituri proprii(impozite şi taxe)____________________________2.211.600 lei 

       II.Sume alocate din cotele defalcate  pe ven it pentru echilibrarea 

                           bugetelor locale (04.02. 04)___________________________1.291.000 lei 

        III.Sume defalcate din TVA pentru echilibr bugetelor locale(11.02.06)_1.101.000 lei 

        IV.Sume defalcate din TVA pentru asigurarea  protectiei soc_________1.369.000 lei 

              (salarii asisten ți personali+indemniza ții handicapa ți-11.02.02) 

       V.Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli m ateriale pt înv ăţământ____216.000 lei 
(11.02.02) 

      VI.Stimulente educa ţionale /înv ăţământ pre şcolar(tichete gradini ţă)___  10.000 lei 

      VII.Drepturi copiii cu CES integra ţi în înv ăţământul de mas ă________10.000 lei 

       VIII.Finan ţarea burselor______________________________________ __77.000 lei 

        X.Cote defalcate din impozitul pe venit(04. 02.01)________________ 360.000 lei  

       X.Planuri şi regulamente de urbanism(PUG)(42.05)_____________ 50.000 lei 

       XI.Finan ţarea Programului Na ţional de Dezvoltare Local ă(42.65)_3.100.000 lei   
(Regularizare vale Cotiglet) 

      XII.Sume alocate de la ANCPI pentru cadastru( 43.34)___________ 140.000 lei 

      XIII.Subven ţii pentru acordarea ajutorului de înc ălzire____(42.34)____69.400 lei 

      XIV.Sume primite in contul pl ăţilor efectuate în anul curent(48.01.01)_ 1.554.000 lei 



      XV. Sume alocate din bugetul AFIR pentru sus ținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 
(43.31)____________________________________________________144.000 lei 

             (  -tablete scoal ă-123.000 lei, comun ă dezinsec ție-21.000 lei) 

     XVI. Sume primite în contul pl ăților efectuate în anul curent(480401)____107.000 le i 

                  (achizi ționare instala ție de dezinfec ție și dezinsec ție comun ă) 

       I.VENITURI PROPRII- provin din: 

        -impozite şi taxe de la popula ţie___________________________2.211.600  lei 

                        Astfel: 

 -impozite şi taxe de la persoane fizice_______________________ ___ 1.368.200 lei 

                                  -impozit cl ădiri____________________________    150.000 lei  

                                  -impozite terenur i intravilane (cur ţi –gr ădini)____206.500 lei 

                                  -impozite teren e xtravilan____________________  316.000 lei 

                                  -taxe mijloace tr ansport_____________________   500.000 lei 

                                  -amenzi circulati e(350102)___________________     53.700  lei 

                                  -alte amenzi(3550 )___________________________  142.000 lei 

-impozite şi taxe de la persoane juridice_____________________ ____ 146.300 lei 

                                  -impozite cl ădiri____________________________ 53.400 lei 

                                  -impozite terenur i___________________________ 3.700 lei 

                                  -taxe mijloace tr ansport persoane juridice______ 89.200 lei 

  -incas ări din alte urse___________________________________ ____697.100 lei 

                                  -alte impozite şi taxe______18.50______________60.000 lei 

                                  -taxe şi tarife pt. eliber ări licen ţe(taxe jud.timbru-16.03)_ 83.000 lei 

                                  -venituri din con cesiuni(30.05.30)__________________75.000 lei 

                                  -alte servicii di n prest ări servicii şi alte activit ăţi(3350)___80.000 lei 

                                  -taxe judiciare d e timbre(07.03.00)________________66.000 lei 

                                  -alte taxe pe uti lizarea bunurilor(16.50)   __________60.000 lei 

  -alte venituri din proprietate(30.50.00)_________ ____130.000 lei 



                                  - alte venituri(3 650)____________________________ 93.100 lei 

                                  -venituri din tra nsfer imobiliare(03.18)______________45.000 lei   

                                  -venituri din tax e speciale(36.06)____________________5.000 lei                          

Art.2.Bugetul propriu al comunei Ceica pentru anul 2022 se stabile şte la partea de 
cheltuieli în sum ă total ă de ______________________ 11.870.200 lei  pentru u rmatoarele 
acţiuni: 

         I.Autorit ăţi publice executive__________________ 1.790.550  le i , din care: 

                         - cheltuieli salariale____ _______________1.247.550 lei 

                             (salariile aparatului propriu conf stat de func ţii aprobat +1 post 
guard,consilieri) astfel: 

                                   -10.01.01- 1.020.000 lei 

                                   -10.01.12- 134.800 lei 

                                   -10.01.17- 48.500 lei 

                                   -10.02.06- 17.400 lei 

                                   -10.03.07- 26.850 lei 

                          -cheltuieli materiale ___ _________________ 372.000 lei,astfel: 

                               -furnituri de birou_ _(20.01.01)________30.000 lei  

                               -materiale cura ţenie_(20.01.02) _______ 5.000 lei 

                               -inc ălzit ,iluminat____(20.01.03) ________20.000 lei 

                               -consum ap ă prim ărie (20.01.04)_________1.000 lei 

                               -combustibil________ ___(20.01.05)_____10.000 lei(benzin ă, motorin ă) 

                               -piese schimb ma şină ____(20.01.06)______3.000 lei  

                               -convorbiri telefoni ce_____(20.01.08) _____40.000 lei 

                              (orange ,internet,tel ekom,digi) 

                               -prest ări servicii_________(20.01.09)______ 130.000  lei 

                            (audit ,sobis ,metatron  , ab.media, ap ă ,SCIM, mentenan ţă camer ă video, 
lex , OCPI abonament, ghid prim ării , program surdomuti, consultan ţă juridic ă eviden ţă, 
documenta ţie înt ăbul ări, lucr ări topo , ghid secretar , tax ă încasări online, între ţinere 
monitor oficial local, banca Transilvania-contract PIOS şi pl ăţi online, alte servicii )                



                            - alte servicii________ _____(20.01.30)_____85.000 lei 

                                 (prest ări servicii repara ţie calculatoare, avize obiective de investi ţii, 
asigurare cl ădire prim ărie, asigurare ma şini, semn ătur ă electronic ă,cotiza ţie acor 2021,, 
reevaluare domeniu public şi privat, alte cheltuieli cu bunuri și servicii )   

                             -obiecte de inventar__ _____(20.05.30)____10.000 lei (calculator impozite 
și taxe, calculator contabilitate, imprimant ă ) 

                              -deplas ări________________(20.06.01)_____3.000 lei 

                              -cheltuieli perfec ţionare____(20.13.00) _____ 3.000 lei                         

                              -protec ţia muncii__________(20.14.00)______1.000 lei 

                              -cheltuieli judiciare  şi extrajudiciare_(20.25.00)_1.000 lei 

                              -alte cheltuieli ____ _________(20.30.30)____20.000 lei, cadouri 
Sărbători copii şcolari şi pre şcolari 

                               -neîncadrare persoan e cu handicap(59.40)________10.000 lei 

                  -Investi ţii______________________________________________171.000 lei 

                          -achizi ționare echipament transmitere ședinte ale consiliului local on-
line(710103)_______________________________________ _______________15.000 lei 

                          -creșterea eficien ței energetice și gestionarea inteligent ă a energiei la 
clădirea prim ăriei din loc Ceica(710101)_________________________ ____156.000 lei 

II.Serviciul de eviden ţă a persoanei__________________ 207.070 lei,pentru: 

                      -cheltuieli cu salarii_______ _____________ 194.070 lei , astfel: 

                                    -10.01.01- 173.000 lei 

                                    -10.01.17- 12.520 lei 

                                    -10.02.06- 4.350 lei 

                                    -10.03.07- 4.200 lei 

                       -cheltuieli materiale_______ _____________13.000  lei,astfel: 

                                    -furnituri biro u(20.01.01)_________2.000 lei 

                                    -conv.telef.(20 .01.08)_____________ 3.000 lei               
(telekom+echipament serv eviden ţă ) 

                     -obiecte de inventar(20.05.30) _____________ 5.000 lei(monitor calculator şi 
unitate aparat foto) 



                                    -delega ţii(20.06.01)________________2.000 lei 

                                   -perfec ţionare(20.13)_______________1.000 lei 

 III  54.05-Fond de rezerv ă:__________________________20.000 lei 

                             -fond rezerv ă pt sit. de urgen ţă_____20.000 lei(calamit ăţi naturale)  

IV.PSI.-cheltuieli pentru ac ţiuni PSI_______________________132.820  lei,pentru:  

                 -cheltuieli cu salarii pt.2 postur i sofer PSI_________107.820 lei 

                        -10.01.01- 94.200 lei 

                        -10.01.17- 8.400 lei 

                        -10.02.06-2.900 lei 

                        -10.03.07- 2.320 lei 

                 -cheltuieli materiale_____________ ______________25.000 lei 

                        -combustibil(20.01.05) ____ ________________5.000 lei(motorin ă, benzin ă-
motopomp ă) 

                        - piese __________(20.01.06 )__________________ 10.000 lei 

                        - echipamente_____(20.05.30 )_________________ 3.000 lei(echipamente, 
uniforme) 

                        -alte cheltuieli__(20.01.30 )_____________________4.000 lei (asigurare de 
via ţă psi, înc ărcat sting ătoare) 

                        -cheltuieli cu persoanele i zolate la domiciliu datorit ă măsurilor de 
combatere şi prevenire a r ăspândirii coronavirusului(61.02.50-20.30.30)______3 .000 lei 

 V.Sănătate__________________________________________________42.500  lei 

                    -chelt materiale_______________ _____________________32.500 lei: 

                    -consum ap ă centru de permanen ţă(20.01.04)_______________1.000 lei 

                    -iluminat şi for ţă motric ă centru de permanen ță Ceica(energie.electr.+lemne 
centru de pemanen ţă)(20.01.03)_______________________________________25.000 lei 

                  -repara ţii dispensare_____(20.02)__________________________ ___5.000 lei -
alte cheltuieli(20.01.30)__________________________ ____________1.500 lei (asigurare 
centru de permanen ţă) 

         -investi ții____________________________________________________10.000 lei 



                  -creșterea eficien ței energetice și gestionarea inteligent ă a energiei la 
dispensar uman din loc Ceica(710101)_______________ _________________10.000 lei    

VI.Cultur ă__________________________________________________763.540 lei 

                       -cheltuieli cu salarii _____ ___________________60.040 lei(salar biblioteca) 

                                  -10.01.01- 53.100 lei 

                                  -10.01.17- 4.200 lei 

                                  -10.02.06- 1.450 lei 

                                  -10.03.07- 1.290 lei 

           -cheltuieli curente_____________________ ________________83.500 lei,din care: 

                      -energie electric ă cămin(20.01.03)______________________3.000 lei 

                       -energie electric ă capel ă mortuar ă(20.01.03)____________2.500 lei 

                      -consum ap ă capel ă mortuar ă(20.01.04)_________________1.000 lei   

                      -alte bunuri și servicii capel ă(20.01.30)__________________2.000 lei 
(asigurare capel ă mortuar ă Ceica și Ceișoara)                    

                               -repara ții curente c ămine________________________15.000 
lei(repara ții c ămin Bucium, Ince ști, Du șești, Cotiglet) 

                        -servicii religioase-sus ținerea cultelor(67.06-59.12)______60.000 lei 

     -investi ţii_____(71)__________________________________________620.000 lei 

                -Construc ţie capel ă mortuar ă în localitatea Du șești comuna Ceica(67.50-
71.01.01)____________________________________________________450.000 lei 

                -Extindere c ămin cultural în localitatea Corbe ști ,comuna Ceica (67.02.03.07-
71.01.01)____________________________________________________150.000 lei 

                -Achizi ționare sistem de aer condi ționat c ămin cultural Cotiglet__20.000 lei 

                (67.02.03.07-71.01.30) 

    VII.Asisten ţă social ă_____________________________________1.697.100 lei din care: 

                         -asisten ţi personali________________________________960.100 lei astfel: 

                                    -10.01.01- 896.400 lei 

                                    -10.02.06- 43.500 lei 



                                    -10.03.07- 20.200 lei 

                         -indemniza ţii persoane cu handicap__________________586.000 le i 

                         -ajutor urgen ţă, ajutor înmormântare beneficiari aj.social_30.000 lei 

                         -ajutor înc ălzire popula ţie(stimulente+ajutor inc ălzire)_____70.000 lei 

                        -cheltuieli cu servicii pre state pentru recuperarea copilului cu 
dizabilit ăți(20.30.30)______________________________________________ 56.000 lei 

                     -recuperare indemniza ție persoane cu handicap(68.02-85.01.01)___-4.400 le i 

                     -recuperare ajutor de incalzir e(6815- 85.01.01)__________________-600  lei 

VIII.Actiuni de gospodarire comunal ă_______________ 4.010.000 lei ,pentru: 

                   -cheltuieli curente_____________ ___________555.000  lei,din care : 

                            -iluminat public(20.01. 03)______________170.000 lei 

                            -repar ţtii iluminat(20.02)_______________50.000 lei 

                          -salubrizare(consum pub a pă hidrant, consum ap ă Ceișoara)__ 50.000 lei   

                           -cheltuieli pentru cadas trare(70.50.00-20.01.09)__________ 140.000 lei 

                           -cotiza ţie GAL_____(7050-55.01.42)______________________4.0 00 lei 

                           -cheltuieli cu cur ăţenie și igienizare(7050-20.01.30)__________20.000 lei 

                           -combustibil igienizare vale Cotiglet(7050-20.01.05)__________10.000 lei 

                         -alte transferuri de capit al către institu ţii publice(70.02.50-
51.02.29)________________________________________________________111.000 lei 

        - Investi ţii____(70.50.)________________________________________ 3.455.000 lei 

        -PUG Ceica(buget local-avize-10.000 lei, bu get stat   50.000 lei-7050-
71.01.30)______________________________________________________60.000 lei 

       -Regularizare vale Cotiglet(70.50-71.01.01)_ _____________________3.154.000 lei, din 
care : 

                 -buget de stat____________________ ____3.100.000 lei 

                 -buget local______________________ _____54.000 lei 

        -Achizi ționare instala ție  de dezinsec ție și dezinfec ție în Comuna 
Ceica___________________________________________________151.000 lei astfel: 



                    -art.58.04.01-fina țare na țional ă ___________________21.000 lei 

                    -art.58.04.02-finan țare extern ă nerambursabil ă______ 107.000 lei 

                    -art.58.04.03-cheltuieli neelig ibile__________________23.000 lei 

             -Statii de reinc ărcare pentru vehicule electrice în comuna Ceica, Ju detul 
Bihor(7050-710101)_________________________________ _________70.000 lei 

            -Înfiin țare pia ță local ă prin lan țuri scurte de aprovizionare în comuna Ceica(7050-
58.04.03)_________________________________________ 20.000 lei  

                        

IX. Alimentare cu gaz(70.02.07)____________________ ________10.000 lei 

                  -cotiza ţie ADI____(55.01.42)______________________10.000 le i 

X.Salubritate(74.05.01)____________________________ ________14.500 lei,din care: 

            -Cotiza ţie  ADI  Ecolect Group____(55.01.42)________ 3.500 lei 

            -salubrizare________(20.01.04)_________ ______________1.000 lei  

           -declara ție privind obliga țiile la Fondul de mediu(20.01.30)_______10.000 lei      

      XI.Canalizare________________________________ _______ ___________292.000 lei 

                -energie electric ă sta ţie de pompare (20.01.03)________________70.000 lei 

                -între ţinere pompe sta ţie de pompare (20.01.30)_______________72.000 lei 
(repara ţie pomp ă canalizare, servicii de intre ţinere) 

                  -investi ţii:___________________________________________150.0 00 lei,din 
care: 

               -Achizi ționare sistem de supraveghere electronic SCADA __15 0.000 lei(710102) 

 XII.Silvicultur ă, Păduri(83.50)______________________________________82 .000 lei 

               -administrare p ăduri(20.01.30)______________________________ 68.000  lei 

               -prest ări servicii întocmire amenajament silvic şi pastoral(20.01.30)__14.000 lei 

  XIII.Drumuri , poduri,str ăzi_________________________ 581.020 lei pentru: 

             -salarii _____________________________ ________  102.820 lei (salarii aferente 
unui post de şofer+ buldoexcavatorist) astfel: 

                     -10.01.01- 89.300 lei 



                     -10.01.17- 8.400 lei 

                     -10.02.06- 2.900 lei 

                     -10.03.07- 2.220 lei 

           -total cheltuieli materiale_____________ ____________338.200 lei 

              -combustibil(20.01.05)_______________ ___________ 130.000 lei (motorin ă, ulei 
maşină) 

              -piese buldoexcavator, raba și unimog (20.01.06)_____20.000 lei 

              -piatr ă,asig.ma şină,prest. Serv. Buldo(20.01.30)______169.200 lei 

              -repara ții str ăzi_________________________________8.000 lei 

               -cotiza ţie ADI Cri şul Negru-Dobre şti(55.01.42)________11.000 lei 

             -investi ții_______________________________________140.000 le i 

                 -Repara ții capitale DC 196 Cotiglet-Corbe ști, comuna Ceica____140.000 lei 

  XIV.Invăţământ-cheltuieli totale_______________________453.00 0 lei,din care: 

                       

              -cheltuieli materiale________________ ____________366.000 lei ,pentru: 

                          -furnituri birou(20.01.01 )__________________5.000 lei 

                          -materiale de cur ăţenie(20.01.02)___________ 6.000 lei 

                          -iluminat,fort ă motric ă(20.01.03) __________ 62.000 lei 

                          -consum ap ă şi salubrizare(20.01.04) ________ 10.000 lei 

                          -motorin ă microbuse(20.01.05) _____________ 30.000 lei 

                          -piese microbuse(20.01.06 )__________________25.400 lei 

                          -transport cadre(20.01.07 ) _________________20.000 lei 

                          -telefonie, internet(20.0 1.08)_______________  18.200 lei 

                          -prest ări servicii(20.01.09)_________________ 37.700 lei(s ervicii  
contabilitate și asisten ță program contabilitate) 

                          -alte servicii(20.01.30)_ ____________________ 53.000 lei ( servicii de 
protec ție și pază, monitorizarea video, interven ții și mentenan ță,  servicii de dezinfec ție, 
deratizare și dezinsec ție spa ții,cheltuieli cu asigurare Casco și RCA microbus școlar, 



cheltuieli truse sanitare în institu ție, mentenan ță lunar ă pentru actualizare site, licen ță și 
documenta ție, microbuse școlare, servicii asisten ță PSI și SSM, asisten ță program de 
contabilitate, program legislative)    

                         -repara ţii curente școli(20.02.00) _____________60.000 lei 

                         -obiecte de inventar(20.05 .30)________________30.700 lei 

                          -cărti, diplome(20.11)_____________________  3.000 lei  

                        -preg ătire profesional ă(20.13.00)______________ 5.000 lei                                 

       -ajutor social CES școal ă (57.02.01)_____________________ 10.000 lei 

       -finan țarea burselor(59.01.00)_________________________  7 7.000 lei 

                                                  

     Suma de 453.000 lei pentru cheltuieli Inv ăţământ cu bunuri şi servicii fiind alocat ă 
astfel: 

              -suma de 216.000 lei este alocat ă din bugetul de stat 

              -suma de  150.000 lei este alocat ă din bugetul local  

              -suma de 10.000 lei este alocat ă din TVA pentru CES.(copiii cu cerin ţe speciale) 

              -suma de 77.000 lei este alocat ă din TVA pentru finan ţarea burselor pentru elevi 

           XV.Alte servicii pentru inv ătământ__________________________15.100 lei 

         -tichete gr ădini ță_(65.50.00) ____________________________10.100 lei 

                 (tichete sociale)- suma de 10.000 lei este alocat ă din TVA pentru tichete 
gradini ţă+100 lei tip ărirea tichetelor) 

       -prest ări servicii Afther school(65.02.11-20.01.30)_______ _____1.000 lei (asigurare 
clădire și alte cheltuieli cu între ținere) 

            -energie electric ă Afther School(20.01.03)_________________3.000 lei 

            -consum ap ă (20.01.04)_________________________________1.000 lei 

       XVI. Învăţamânt secundar inferior(65.04.01)__________________ __1.759.000 lei   

                      -alte cheltuieli (asigurare c lădire școli și gr ădini țe-20.01.30)__9.000 lei 

                 -investi ții____________________________________________1.750.000 

                      - Construc ție sal ă de educa ție fizic ă școlar ă com Ceica, judetul 
Bihor______________________________________________ __________12.000 lei                                                                   



                       -Construc ție poart ă și gard școala Cotiglet______________30.000 lei 

                       -Creșterea capacit ății de gestionare a crizei sanitare COVID 19 pentru 
cadrele didactice din com Ceica jude țul Bihor_______________________862.000 lei 

                               -art.58.01.02-finan țare extern ă nerambursabil ă___857.000 lei 

                               -art.58.01.03-cheltu ieli neeligibile_______________5.000 lei 

                     -Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei, informa ției de tipul 
tabletelor AC școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice neces are 
desfa șurării activit ății didactice în mediul on-line, în com Ceica_______ _846.000 lei 

                               -art.58.01.01-finan țare na țional ă-_______________123.000 lei 

                               -art.58.01.02-finan țare extern ă nerambursabil ă___697.000 lei 

                               -art.58.01.03-cheltu ieli neeligibile________________26.000 lei 

Art.3 Pentru anul 2022 ,pentru asisten ţi personali ai persoanelor cu handicap grav 
se aprob ă un num ăr de 30 posturi ,salarizate din bugetul local la ni velul salariului minim 
brut garantat în sum ă de 2.550 lei, şi   un num ăr de 33 indemniza ţii în sum ă de  1.524  lei.  

Art.4.Se aprob ă bugetul local  pe anul 2022 la partea de venituri în sum ă de 
11.810.000 lei, şi la partea de cheltuieli în sum ă de 11.870.200 lei. 

Art.5. Se aprob ă sec ţiunea de func ţionare a bugetului local pe anul 2022 la partea 
de venituri   suma de 5.434.700 lei şi cheltuieli în sum ă de 5.434.700 lei. 

Art.6, Se aprob ă sec ţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022 la partea 
de venituri 6.375.300 lei  şi cheltuieli în sum ă de 6.435.500 lei  

Art.7.Se aprob ă excedentul anului 2021 în sum ă totala de 60.277,29 lei. 

           Art.8.Se aprob ă repartizarea excedentului  în sum ă de 60.200 lei pentru acoperirea 
temporar ă a golurilor de cas ă ale sec ţiunii de dezvoltare în anul 2022, la cap.84.02-
Drumuri și poduri -titlul 71.01.01-Repara ții capitale DC 196 Ceica-Corbe ști, comuna Ceica. 

Art.9.Se aprob ă programul de investi ţii  ca anex ă a bugetului pe anul 2022. 

Art.10.Cifrele bugetului local pe anul 2022 vor fi defalcate pe trimestere în func ţie 
de criteriile de eficien ţa economic ă şi necesit ăţile comunei. 

            Art.11.Se aprob ă num ărul de posturi pentru anul 2022 pentru personalul d in 
aparatul propriu al Primariei Comunei Ceica ,finan ţate de bugetul local dup ă cum 
urmează: 

                    1. -Func ţii de demnitate public ă alese_____________2 posturi din care: 

                                                             - primar 



                                                             - viceprimar 

                   2.-Total func ţii publice________________________16 posturi, din c are: 

                             -func ţii publice de conducere__________________2 post 

                                                             - 1 post secretar general 

                                                             - 1 post sef birou- vacant 

                              -func ţii publice   de execu ţie___________________14 posturi din care: 

                                      - func ţii publice CLS I- 9 posturi din care : 

                                                  -1 post consilier superior probleme de agricultur ă-vacant 

                                                  -1 post consilier superior pe probleme financiar  co ntabile 

                                                  -1 post consilier superior pe probleme de contabilit ate  

                                                  -1 post consilier superior resurse umane  

                                                  -1 post consilier superior achizi ţii publice  

                                                  -1 post consilier superior asisten ţă social ă 

                                                  -1 post consilier principal SPCLEP 

                                                  -1 post consilier asistent  mediu  

                                                  -1 post consilier debutant asistent ă social ă-vacant     

                                        -func ţii publice CLS  III ___________________5 posturi 

                                              -1 post referent superior operator rol 

                                              -1 post referent superior (casier) 

                                              -2 post referent superior  SPCLEP 

                                              -1 post referent pe probleme de agricultur ă 

 

              3.Func ţii contractuale___________________________11 postur i, din care: 

                                       -1 post cons ilier I (cabinetul primarului)-vacant 

                                       -1 post refe rnt IA 

                                       -1 post refe rent IA casier 



                                       -1 post bibl iotecar 

                                       -1 post intr eţinere ap ă la Ince şti 

                                       -2 posturi şofer PSI 

                                       -1 post munc itor buldoexcavator 

                                       -1 post şofer pe autocamion 

                                       -1 post guar d 

                                       -1 post sofe r microbus scolar -vacant  

                      TOTAL_________________________________29 posturi 

  

 Art. 12. Prezenta hotarare se comunuica cu : 

- Institutia Prefectului judetului Bihor , 
- DGFPCFP BIHOR 
- Afisat public. 
- MO local 

                                   
 
 
 
                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

      PRESEDINTE    DE ȘEDINȚĂ                               SECRETAR GENERAL 

        BULCĂU PETRU                                                  DOREL OCTAVIAN GOLDEA  

 

 

 

  

Nr.8  din 28 februarie  2022. 
                                                                              Consilieri Total  – 13 
                                                                       Nr.consilieri prezen ţi -  13 

                                                     Hotărâre adoptat ă cu: 13 voturi pentru 

 

 

 


