JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
CEICA

România, jud.Bihor
Ceica,Str.Principală, nr.67
Tel.și fax 0259/324464
www.primariaceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea bugetului local 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,
În temeiul 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,
Având în vedere adresa AJFP Bihor nr.BHG_STZ 161/14.02.2020 prin care ni s-a
repartizat suma totală de 3.891.000. lei din sume defalcate din TVA
Având în vedere adresa nr.390 din 19.02.2020.prin care Scoala Gimnazială nr 1 Ceica ne
solicită suma de 295.000 lei
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 local al comunei Ceica pentru anul 2020, care se stabileşte
la partea de venituri în sumă totală de______________12.280.200 lei provenind din
următoarele surse:
I.Venituri proprii(impozite şi taxe)_____________________2.477.200 lei
II.Sume alocate din cotele defalcate pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale (04.02.04)___________________________973.000 lei
III.Sume defalcate din TVA pentru echilibr bugetelor locale(11.02.06)__1.527.000
lei
IV.Sume defalcate din TVA pentru asigurarea protectiei soc___________840.000 lei
(salarii asistenti personali+indemnizatii handicapati-11.02.02)
V.Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli materiale pt învăţământ____145.000 lei
(11.02.02)
VI.Stimulente educaţionale /învăţământ preşcolar(tichete gradiniţă)___ 5.000 lei
VII.Subvenţii de la Bugetul de Stat pt încălzire pt benef.aj soc._______ 9.000 lei

VIII.Serviciu de evidenţă a populaţiei______________________________ 21.000 lei
IX.Drepturi copiii cu CES integraţi în învăţământul de masă________32.000 lei
X.Cote defalcate din impozitul pe venit(04.02.01)________________339.000 lei
XI.Planuri şi regulamente de urbanism(PUG)(42.05)_________________10.000 lei
XII.Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală_______5.732.000 lei
(Apa Ceişoara,Regularizare vale Cotiglet,,canalizare menajera Ceica, asfaltare
strazi Incesti, Modernizare iluminat public stradal in com Ceica)
XIII.Sume alocate de la ANCPI pentru cadastru__________________ 160.000 lei
XIV.Subvenţii pentru acordarea ajutorului de încălzire____(42.34)____10.000 lei
I.VENITURI PROPRII- provin din:
-impozite şi taxe de la populaţie___________________________2.477.200 lei
Astfel:
-impozite şi taxe de la persoane fizice__________________________1.125.000 lei
-impozit clădiri____________________________ 136.000 lei
-impozite terenuri intravilane (curţi –grădini)___142.000 lei
-impozite teren extravilan____________________ 267.000 lei
-taxe mijloace transport_____________________ 400.000 lei
-amenzi circulatie(350102)___________________ 44.000 lei
-alte amenzi(3550)___________________________136.000 lei
-impozite şi taxe de la persoane juridice_________________________ 107.300 lei
-impozite clădiri____________________________ 44.000 lei
-impozite terenuri___________________________ 2.800 lei
-taxe mijloace transport persoane juridice______ 60.500 lei
-incasări din alte surse________________________________________1.244.900 lei
-alte impozite şi taxe______18.50______________ 122.000 lei
-taxe şi tarife pentru eliberări licenţe(taxe jud.timbru)__103.600 lei
-venituri din concesiuni(30.05.30)__________________97.000 lei
-alte servicii din prestări servicii şi alte activităţi(3350)___193.000 lei
-taxe judiciare de timbre(07.03.00)________________35.000 lei
-alte taxe pe utilizarea bunurilor(16.50) ________114.300 lei
-alte venituri din proprietate(30.50.00)_____________151.100 lei
- alte venituri(3650)____________________________ 362.900 lei
-venituri din transfer imobiliare(03.18)______________45.000 lei
-venituri din valorificarea unor bunuri(39.02)_________21.000 lei
Art.2.Bugetul propriu al comunei Ceica pentru anul 2020 se stabileşte la partea
de cheltuieli în sumă totală de ______________________ 12.295.300 lei pentru
urmatoarele acţiuni:
I.Autorităţi publice executive__________________ 1.973.480 lei , din care:
- cheltuieli salariale___________________1.537.480 lei
(salariile aparatului propriu conf stat de funcţii aprobat +1 post
guard,consilieri)
-cheltuieli materiale ____________________286.000 lei,astfel:
-furnituri de birou__(20.01.01)________36.000 lei
-materiale curaţenie_(20.01.02) _______4.000 lei
-incălzit ,iluminat____(20.01.03) ________11.000 lei

-consum apă primărie hidrant(20.01.04)__1.000 lei
-combustibil_______________(20.01.05)_____14.000 lei
-piese schimb maşină ____(20.01.06)______3.000 lei
-convorbiri telefonice_____(20.01.08) _____30.000 lei
(orange ,internet,romtelecom,digi)
-prestări servicii_________(20.01.09)______ 97.000 lei
(audit 11.000 lei,sobis 23.000,metatron 9000, ab.media, apă ,SCIM4.000, mentenanţă cameră video-9000 lei, lex 1400 lei, OCPI abonament-1000 lei, ghid
primarii 1600 lei, program surdomuti 1000 lei, consultanţă juridică evidenţă-1000 lei,
documentaţie întăbulări, lucrări topo şi evaluări 30.000 lei, ghid secretar )
- alte servicii_____________(20.01.30)_____36.000 lei
(vidanjare,prestări servicii reparaţie calculatoare, avize obiective de
investiţii, asigurare clădire primărie, asigurare masini, semnătură electronică,cotizatie
acor 2018-2019, alte cheltuieli cu bunuri si servicii, racord canalizare primarie, rentrop
şi straton )
-reparaţii curente_________(20.02.00)____2.000 lei
-obiecte de inventar_______(20.05.30)____10.000 lei (calculator
casierie, calculator contabilitate, imprimantă )
-deplasări________________(20.06.01)_____5.000 lei
-cheltuieli perfecţionare____(20.13.00) _____ 3.000 lei
-protecţia muncii__________(20.14.00)______1.000 lei
-cheltuieli judiciare şi extrajudiciare_(20.25.00)_3.000 lei
-alte cheltuieli _____________(20.30.30)____20.000 lei, cadouri
Sărbători copii Şcoală
-neâncadrare persoane cu handicap(59.40)________10.000 lei
-Investiţii______________________________________________150,000 lei
- reparaţii capitale sediu Primărie(71.03)__________________150.000 lei
II.Serviciul de evidenţă a persoanei________________ 206.950 lei,pentru:
-cheltuieli cu salarii____________________ 195.950 lei
-cheltuieli materiale____________________11.000 lei,astfel:
-furnituri birou(20.01.01)_________3.000 lei
-conv.telef.(20.01.08)_____________ 3.000 lei
(romtelecom+echipament serv evidenţă )
-obiecte de inventor(20.05.30)_____1.000 lei(aparat de distrus acte)
-delegaţii(20.06.01)________________2.000 lei
-perfecţionare(20.13)_______________2.000 lei
III.Alte servicii publice general _______________________130.000 lei
-cheltuieli alegeri locale(20.30.30)_____130.000 lei
IV 54.05-Fond de rezervă:__________________________15.000 lei
-fond rezervă pt sit. de urgenţă_____15.000 lei(calamități naturale)
V.PSI.-cheltuieli pentru acţiuni PSI________________________107.230 lei,pentru:
-cheltuieli cu salarii pt.2 posturi sofer PSI___________85.230 lei
-cheltuieli materiale_____________________________22.000 lei
-combustibil(20.01.05) _____________________4.000 lei(motorină,
benzină-motopompă)

-piese __________(20.01.06)____________________5.000 lei
-consultantă PSI_ (20.30.30)___________________6.000 lei (500*12=6.000)
- echipamente_____(20.05.30)__________________2.000 lei(echipamente,
uniforme)
-alte cheltuieli__(20.01.30)_____________________5.000 lei (asigurare
viaţă psi, încărcat stingătoare)
VI.Sănătate___________________________________________62.000 lei
-chelt materiale______________________62.000 lei:
-consum apă hidranţi___(20.01.04)_______________2.000 lei
-iluminat şi forţă motrică dispensar
Ceica(energie.electr.+lemne)(20.01.03)____________________________20.000 lei
-reparaţii dispensare_____(20.02)_____________________________40.000 lei
(reparaţii dispensar medical Ceica şi dispensar medical Cotiglet, grupuri sanitare
cabinet stomatologic Ceica)
VII.Cultură_________________________________________ 265.020 lei
-cheltuieli cu salarii _______________________ 62.520 lei
-cheltuieli curente______________________________51.500 lei,din care:
-energie electrică camin(20.01.03)______________________1.000 lei
-energie electrică capelă mortuară(20.01.03)____________2.000 lei
-consum apă(20.01.04)_________________________1.000 lei
-susţinerea cultelor__(59.12)_____________________25.000 lei(Biserica Pentic
Ceişoara, Biserica Pentic Duşeşti, Biserica Penticostala Ceica)
-reparaţii curente cămin Corbesti şi cămin Bucium (20.02)_____15.000 lei
-asigurare clădire cămin cultural(20.01.30)____________________2.500 lei
-cheltuieli pentru întreţinere parcuri(20.01.30)_______________5.000 lei
(pomi ornamentali si garduri)
-investiţii_____(71)__________________________________________151.000 lei
-Modernizare parc în localitatea Ceica___(67.05.03-71.01.01)__11.000 lei
-Construcţie capelă mortuară Ceişoara pt+ execuție(67.5071.01.01)______________________________________________________120.000 lei
-Construcţie capelă mortuară Duşeşti studiu de fezabilitate şi proiect tehnic
(67.50-71.01.01)_________________________________________________20.000 lei
VIII.Asistenţă socială_________________________________1.174.010 lei din care:
-asistenţi personali____________________ 712.590 lei
-indemnizaţii persoane cu handicap______422.420 lei
-ajutor incălzire pers.care benef.de aj.soc._____9.000 lei
-ajutor urgenţă, ajutor înmormântare beneficiari aj.social___20.000 lei
-ajutor încălzire populaţie__________________10.000 lei
IX.Actiuni de gospodarire comunală_______________ 5.983.500 lei ,pentru:
-cheltuieli curente________________________495.500 lei,din care :
-iluminat public(20.01.03)______________110.000 lei
-reparţtii iluminat(20.02)_______________50.000 lei
-salubrizare(taxă salubrizare, consum pub apă hidrant)__ 18.000 lei
-cheltuieli pentru cadastrare(70.50.00-20.01.09)__________ 160.000 lei

-cotizaţie GAL_____(55.01.42)_________________37.500 lei
-alte transferuri de capital către instituţii publice(70.02.5051.02.29)__________________________________________________120.000 lei
- Investiţii____(70.06,70.50.)______________________________ 5.488.000 lei
-PUG Ceica
(buget local-avize-10.000 lei, buget stat 10.000
lei)_____________________(7050-71.01.30)_____________________20.000 lei
-Regularizare vale Cotiglet(70.50-71.01.01)___________________5.182.000 lei, din
care :
-buget de stat_______________________5.117.000 lei
-buget local__________________________65.000 lei
-Modernizare iluminat public stradal în com. Ceica(70.06-71.01.01___286.000 lei, din
care:
-buget de stat_______________________280.000 lei
-buget local_________________________ 6.000 lei(SF, PT, avize)

X.Alimentare cu apă____(70.05.01)__71.01.01__________________230.000 lei
-extindere alimentare cu apă Ceişoara( diriginte,avize )______50.000 lei (35.000
lei buget de stat Masura 28 si 15.000 lei buget local)
-extindere alimentare cu apă în localitatea Duşeşti________100.000 lei(buget local)
-extindere alimentare cu apă în localitatea Ceica la DMU şi piaţă_____30.000 lei
-extindere alimentare cu apă în localitatea Ceişoara ( Moruleni)______50.000 lei
XI. Alimentare cu gaz(70.02.07)____________________________10.000 lei
-cotizaţie ADI____(55.01.42)_____________________10.000 lei
XII.Salubritate(74.05.01)____________________________ 74.000 lei,din care:
-Cotizaţie ADI Ecolect şi Reosal____(55.01.42)________ 47.000 lei(Cotizaţie ADI
Ecolect 10.000 lei, cotizaţie Reosal 37.000 lei-pt parc auto 35.000 lei si cotizaţie 2000 lei)
-salubrizare________(20.01.04)__________________20.000 lei
-declaratie privind obligatiile la Fondul de mediu(20.01.30)_______7.000 lei
XIII.Canalizare_______________________________________ _________364.000 lei
-energie electrică staţie de pompare (20.01.03)__________________5.000 lei
-întreţinere pompe staţie de pompare (20.01.30)________________10.000 lei
-investiţii:____________________________________ 349.000 lei,din care:
-Racorduri canalizare în loc.Ceica __(71.01.01)_____________ 39.000 lei
-Extindere canalizare menajeră Ceica (PNDL-BS)-71.01.01____310.000 lei(300.000
lei buget de stat Masura 28 si 10.000 lei buget local)
XIV.Silvicultură, Păduri(83.50)___________________________56.000 lei
-administrare păduri(20.01.30)___________________45.000 lei
-taxă pază teren cu vegetație forestieră(20.01.30)____11.000 lei
XV.Drumuri , poduri,străzi_____________________________1.305.010 lei pentru:
-salarii _____________________________________ 108.010 lei (salarii aferente
unui post de sofer+ buldoexcavatorist)
-total cheltuieli materiale_____________________________808.000 lei

-combustibil, ulei(20.01.05)_______________________ 100.000 lei
-piese(20.01.06)_______________________________ __25.000 lei
-piatră,asig.maşină,prest. Serv. Buldo(20.01.30)_______115.000 lei
-reparatii curente(20.02)___________________________528.000 lei ,astfel:
-lucrari de intretinere pe DC 194 Ceica-Ceisoara(20.02) ________260.000 lei
-modernizare pod Ceișoara ,Corbești și Bucium_______________268.000 lei
-cotizaţie ADI Crişul Negru-Dobresti(55.01.42)___________________40.000 lei
-investiţii străzi_________________________________________ ____ 389.000 lei
-Achizitionare si montare statii de autobus in loc. Dusesti, Bucium, Ceișoara,
si Corbești(84.03.01-71.01.01)___________________________________38.000 lei
-Modernizare prin asfaltare străzi în localitatea Corbeşti______21.000 lei
(Osel+Valea Herpii)
-Modernizare prin asfaltare străzi în loc.Dușești Proiect tehnic și execuție__330.000 lei
XVI.Invăţământ-cheltuieli totale_______________________287.000 lei,din care:
-cheltuieli materiale____________________________287.000 lei ,pentru:
-furnituri birou(20.01.01)__________________7.000 lei
-materiale de curăţenie(20.01.02)___________ 5.000 lei
-iluminat,fortă motrică(20.01.03) __________ 62.700 lei
-consum apă şi salubrizare(20.01.04) _______ 10.000 lei
-motorină microbuse(20.01.05) _____________ 47.000 lei
-piese microbuse(20.01.06)__________________18.000 lei
-transport cadre(20.01.07) _________________20.000 lei
-telefonie, internet(20.01.08)_______________ 12.000 lei
-prestări servicii(20.01.09)_________________ 22.500 lei
-alte servicii(20.01.30)_____________________ 39.800 lei
-reparaţii curente(20.02.00) _________________ 5.000 lei
-carti, publicatii(20.11)_____________________1.000lei
-pregătire profesională(20.13.00)______________ 5.000 lei
-CES scoală (57.02.01)______________________ 32.000 lei
Suma de 287.000 lei pentru cheltuieli Invăţământ cu bunuri şi servicii fiind alocată
astfel:
-suma de 145.000 lei este alocată din bugetul de stat
-suma de 110.000 lei este alocată din bugetul local
-suma de 32.000 lei este alocată din TVA pentru CES.(copiii cu cerinţe
speciale)
XVII.Alte servicii pentru invătământ______________________12.100 lei
-tichete grădinită_(65.50.00) _______________________5.100 lei
(tichete sociale)- suma de 5.000 lei este alocată din TVA pentru tichete
gradiniţă+100 lei tiparirea tichetelor)
-asigurare clădire Afther school(65.02.11-20.01.30)_________2.000 lei
-reparaţii curente Afther school(65.02.11-20.02)_)__________1.000 lei
-energie electrica Afther School(20.01.03)_________________2.000 lei
-consum apa (20.01.04)_________________________________2.000 lei

XVIII. Învăţamânt secundar inferior_________________________40.000 lei
-Achiziționare și montare sistem de alarmă şi supraveghere la școli
+proiect_(710103)__________________________________________30.000 lei
-Achiziționare cazan încălzire centrală la Scoala Ceica(710102)_____10.000 lei
Art.3 Pentru anul 2020 ,pentru asistenţi personali ai persoanelor cu handicap
grav se aprobă un număr de 30 posturi ,salarizate din bugetul local la nivelul salariului
minim brut garantat în sumă de 2.230 lei,şi un număr de 30 indemnizaţii în sumă de
1.346 lei.
Art.4.Se aproba bugetul local pe anul 2020 la partea de venituri în sumă de
12.280.200 lei, şi la partea de cheltuieli în sumă de 12.295.300 lei.
Art.5. Se aprobă secţiunea de funcţionare a bugetului local pe anul 2020 la partea
de venituri suma de 5.228.700 lei şi cheltuieli în sumă de 5.243.800 lei.
Art.6, Se aprobă secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020 la partea
de venituri şi cheltuieli în sumă de 7.051.500 lei
Art.7.Se aprobă excedentul anului 2019 în sumă totala de 15.119.50 lei.
Art.8.Se aprobă repartizarea excedentului în sumă de 15.100 lei pentru
acoperirea temporară a golurilor de casă ale secţiunii de funcționare în anul 2020, la
cap.5102 Autorități executive cap.20.02-bunuri și servicii.
Art.9.Se aprobă programul de investiţii ca anexă a bugetului pe anul 2020.
Art.10.Cifrele bugetului local pe anul 2020 vor fi defalcate pe trimestere în
funcţie de criteriile de eficienţa economică şi necesităţile comunei.
Art.11.Se aprobă numărul de posturi pentru anul 2020 pentru personalul din
aparatul propriu al Primariei Comunei Ceica ,finanţate de bugetul local după cum
urmează:
1. -Funcţii de demnitate publică alese_____________2 posturi din care:
- primar
- viceprimar
2.-Total funcţii publice________________________16 , din care:
-funcţii publice de conducere__________________2 posturi
- 1 post secretar general al comunei
- 1 post sef birou- vacant
-funcţii publice de execuţie___________________14 posturi din care:
- funcţii publice CLS I- 9 posturi din care :
-1 post consilier superior probleme de agricultură
-1 post consilier superior pe probleme financiar contabile
-1 post consilier superior pe probleme de contabilitate
-1 post consilier superior resurse umane şi relaţii cu publicul
-1 post consilier principal achiziţii publice
-1 post inspector urbanism-vacant
-1 post consilier principal asistenţă socială
-1 post consilier asistent SPCLEP
-1 post consilier asistent mediu
-funcţii publice CLS III ___________________5 posturi
-1 post referent superior operator rol
-1 post referent superior (casier)
-2 post referent superior SPCLEP

-1 post superior pe problemă de agricultură
3.Funcţii contractuale___________________________11 posturi, din care:
-1 post consilier I (cabinetul primarului)-vacant
-1 post refernt IA contabilitate
-1 post referent IA casier
-1 post bibliotecar
-1 post intreţinere apă la Inceşti
-2 posturi şofer PSI- 1 post vacant
-1 post muncitor buldoexcavator
-1 post şofer pe autocamion
-1 post guard
-1 post sofer microbus scolar -vacant

TOTAL_________________________________29 posturi

Art.12 .Prezenta hotarare se comunica cu :
-Institutia Prefectului-directia juridica
-DGPFCFP Bihor
-primarul comunei Ceica
-dosar

Presedinte de sedinta
Buhaș Mihai

Contrasemneaza
Secretar general al comunei
Dorel Octavian Goldea

Nr.14 din 25 februarie 2020.
Consilieri Total – 13,
Nr.consilieri prezenţi - 12
Hotărâre adoptată cu: 12 voturi pentru

