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HOTĂRÂRE

Privind aprobarea bugetului din surse proprii
pentru anul 2020
Având în Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al primarului comunei
Ceica,însoțit de Raportul de specialitate prezentat de către doamna Pop Florentina-Delia
consilier superior pe probleme financiar contabile în cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Ceica,prin care se fac propuneri referitoare la repartizarea bugetului
local şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
Având în vedere dispoziţiile Art.7 din Legea nr.52/2003 privind Transparenţa
decizională, art.7 din Legea nr .273/2006 privind finanțelor publice locale nr cu modificarile și
completarile ulterioare;
Ținând cont de prevederile Legii nr.5/2020-Legea Bugetului de Stat pe anul 2020,
În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicata în anul 2010,
În baza dispoziţiilor 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 Codul Administrativ,
Consiliul local al comunei Ceica,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Se aprobă Bugetul propriu din activităţi autofinanţate al comunei Ceica
pentru anul 2020 finanţat din surse proprii extrabugetare , care se stabileşte astfel:
1.CULTURĂ
-venituri în domeniul culturii_____________________4.000 lei ,provenind din:
-venituri din manifestări culturale_________ 4.000 lei
-cheltuieli în domeniul culturii __________________4.000 lei,pentru:
-energ.electr.camin____________________2.000 lei
-reparaţii curente _____________________2.000 lei
2.PAŞUNI-AGRICULTURĂ
-venituri totale la paşuni_____________________1.400 lei
-sold an precedent___________________________400 lei
-venituri din valorif.fructe paşune______________1.000 lei
-cheltuieli privind păşuni________________________1.400 lei
- igienizare pasune pruni__________________________1.400 lei
3.PIATA
-venituri pentru activitatea pieţei____________________385.100 lei
-venituri an curent_______________________________31.400 lei
-sold an precedent____ _________________________ 51.000 lei
-subvenţii pentru instituţiii publice destinate secţiuni de
dezvoltare(43.10.19)_____________________________________________120.000 lei
-prefinanţare Modernizare piaţă în localitatea Ceica
(48.10.04.03)___________________________________________________182.700 lei

-cheltuieli pentru activitatea pieţei_______________385.100 lei,pt,
- iluminat(20.01.03)___________________5.000 lei
- furnituri_(20.01.01)__________________1.000 lei (bilete)
- consum apă (20.01.04) _______________5.000 lei
- chelt. de funcţionare________________ 7.000 lei
(servicii veterinare)(20.01.09)
- internet(20.01.08)___________________ 3.000 lei
- cheltuieli materiale (20.01.30)_________20.000 lei
(vidanjare,alte cheltuieli pentru functionare, avize investiție)
-Finanţare externă Modernizare piaţă Ceica în localitatea
Ceica (58.04.02)___________________________________________________182.700 lei
-cheltuieli neeligibile (cofinanţare locală) Modernizare piaţă
Ceica în localitatea Ceica
(58.04.03)________________________________________________________161.400 lei.
4.TAXE SPECIALE APĂ
-venituri totale planificate __________________38.300 lei
-venituri din cv/apa furniz.Inceşti________38.300 lei
-cheltuieli totale planificate_____________38.300 lei,pentru:
-cheltuieli cu salariile ________________ 21.300 lei
-cheltuieli materiale total______________17.000 lei
-energie electrică(20.01.03)_______7.000 lei
-analize apă, abonament apă (20.01.30)____7.000 lei
-reparaţii curente(20.02)_________3.000 lei
Art.2. . Se aproba bugetul din surse proprii pe anul 2020 la partea de venituri în
sumă de 377.400 lei şi la partea de cheltuieli în sumă de 428.800 lei
Art.3. Se aproba secţiunea de funcţionare a bugetului din surse proprii pe anul
2020 la partea de venituri în sumă de 74.700 lei şi la partea de cheltuieli în sumă de
84.700 lei .
Art.4. . Se aproba secţiuniea de dezvoltare a bugetului din surse proprii pe
anul 2020 la partea de venituri în sumă de 302.700 lei şi la partea de cheltuieli în sumă
de 344.100 lei
Art.5. Se aproba excedentului anului 2019 în sumă de 51.483,41 lei.
Art.6. Se aproba repartizarea excedentului în sumă de 51.400 lei , pentru
acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare în anul 2020 la
cap.70.10 Locuinte , servicii și dezvoltare-articolul 10-salarii, în sumă de 10.000 lei şi
pentru secţiunea de dezvoltare în sumă de 41.400 lei la cap. 70.10.Locuinte, servicii și
dezvoltare-titlul 58.04-Modernizare piață Ceica în localitatea Ceica.
Art.7.Cifrele bugetului bugetului din surse proprii pe anul 2020 vor fi defalcate pe
trimestre în funcţie de criteriile, de eficienta economică şi necesităţile comunei.
Art.8 .Prezenta hotarare se comunica cu :
-Institutia Prefectului-directia juridica
-DGPFCFP Bihor
-primarul comunei Ceica
-dosar
Contrasemneaza
Presedinte de sedinta
Secretar general al comunei
Buhaș Mihai
Dorel Octavian Goldea
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