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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, 
               Având în vedere adresa nr.10915 din 22 mai 2020 a Consiliului 
Jude ţean Bihor prin, Hot ărârea Consiliului Jude ţean Bihor nr.46/21.05.2020 
reprezint ă cota de 6%din impozitul pe venit estimat a se inca sa în anul 2020, 
conform Legii bugetului de stat pe anul 2020. Suma fiind eviden ţiată în bugetul 
local la capitolul de venituri cod 04.02.05 –Sume r epartizate din Fondul la 
dispozi ţia Consiliului Jude ţean, în trimestrul II aproximativ 50% şi trimestrele III 
şi IV -câte aproximativ 25%. 
  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 150.000 astfel: 
                -04.02.05- Sume repartizate din Fon dul la dispozi ţia Consiliului 
Jude ţean se suplimentez ă cu suma de 145.000 lei astfel: pe Trim II suma de 
72.500 lei, pe Trim III suma de 36.250 lei, iar pe Trim IV suma de 36.250 lei. 
                 -39.02.01-Venituri din valorificar ea unor bunuri ale institu ţiilor publice 
se suplimenteaz ă cu suma de 1.000 lei 
                -07.02.03-Taxe judiciare de timbru se suplimenteaz ă cu suma de 4.000 
lei  

 



Art.2.Se aprob ă rectificarea Bugetului local al comunei Ceica pent ru anul 
2020,  la partea de cheltuieli prin rectificare şi suplimentare  cu suma de 
150.000 lei  astfel: 
            -Cap. 84.02.03.03-Str ăzi-art.71.01.01- Modernizare prin asfaltare str ăzi în 
loc. Du şeşti proiect tehnic+execu ţie se suplimenteaz ă cu suma de 145.000 lei, 
astfel: pe Trim II suma de 72.500 lei, pe Trim III suma de 36.250 lei, iar pe Trim 
IV suma de 36.250 lei. 
 
           -Cap.51.02-Autorit ăţi executive-art.71.03-Repara ţii capitale sediu prim ărie 
se diminueaz ă cu suma de 36.000 lei pe Trim II majorându-se cu a ceeaşi sum ă 
art.72.01.01-Participare la capitalul social al SC Compania Reosal SA. 

-Cap.70.02-Alimentare cu ap ă-art.71.01.01-Extindere alimentare cu ap ă 
Ceica la DMU şi spre pia ţă Ceica se diminueaz ă cu suma de 7.000 lei, 
suplimentându-se cu accea şi sum ă art.71.01.01 –Extindere re ţea alimentare cu 
apă Ceica-cartier tineret Ceica, astfel pentru acest o biectiv fiind alocat ă suma 
de 12.000 lei ( 7.000 lei din rectificare +5.000 le i suplimentare venituri) 
                                                       

 
 

  Art .3.  Prezenta  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.37  din  25 iunie   2020.                                                     Consilieri Total  – 13  

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

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 


