
                                                                   

JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI       
CEICA 

 

                                                                                                                             

            Privind  rectificarea  si suplimentarea bugetului l ocal pentru anul    2019

Având în vedere Proie
Ceica,înso țit de referatul de aprobare al proiectului prin  ca re se fac propuneri referitoare 
la  repartizarea bugetului local, raportul comparti mentului de  resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului ş

            Ținând cont de  Art.6 din Legea nr.52/2003 privind T ransparen

           Având în vedere prevederile Legii nr.50/2019

               În temeiul art.49, alin. 5 si 6 din Legea nr.273/20 06 privind finan
locale, 

 În  baza prevederilor art. 129, alin 4, lit. a), ar t.139, alin.3 
OUG nr..57/2019 privind Codul Administrativ,

              Consiliul local al comunei Ceica,

            Art.1.Se aprob ă suplimentarea bugetului local la part
90.200  lei , astfel : 

              -indicatorul - 04.02.04
pentru echilibrarea bugetului local

              -indicatorul- 39.02.01
se suplimenteaz ă cu suma de 17.000 lei
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H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

                                                                                                                             

Privind  rectificarea  si suplimentarea bugetului l ocal pentru anul    2019

        

Având în vedere Proie ctul de hot ărâre întocmit de primarului  comunei  
it de referatul de aprobare al proiectului prin  ca re se fac propuneri referitoare 

la  repartizarea bugetului local, raportul comparti mentului de  resort din cadrul aparatului 
primarului şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliulu i Local,

inând cont de  Art.6 din Legea nr.52/2003 privind T ransparen ţ

Având în vedere prevederile Legii nr.50/2019 -Legea Bugetului de Stat pe anul 2019

În temeiul art.49, alin. 5 si 6 din Legea nr.273/20 06 privind finan

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 Administrativ,  

onsiliul local al comunei Ceica,  

              H  O  T  Ă  R  Ă  Ș T  E : 

 suplimentarea bugetului local la part ea de venituri cu suma de 

04.02.04-Sume alocate din cotele defalca te din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetului local - se suplimenteaz ă cu suma de 73.200

39.02.01-Venituri din valorificarea unor bunuri ale institu
 cu suma de 17.000 lei  
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Privind  rectificarea  si suplimentarea bugetului l ocal pentru anul    2019  

râre întocmit de primarului  comunei  
it de referatul de aprobare al proiectului prin  ca re se fac propuneri referitoare 

la  repartizarea bugetului local, raportul comparti mentului de  resort din cadrul aparatului 
i de raportul comisiei de specialitate a Consiliulu i Local,  

inând cont de  Art.6 din Legea nr.52/2003 privind T ransparen ţa decizional ă, 

Legea Bugetului de Stat pe anul 2019  

În temeiul art.49, alin. 5 si 6 din Legea nr.273/20 06 privind finan ţele publice 

şi art.196, alin.1lit.a) din 

ea de venituri cu suma de 

te din impozitul pe venit 
 cu suma de 73.200  lei 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institu ţiei publice - 



           Art.2.Se aprob ă rectificarea şi suplimentarea Bugetului local la partea de cheltu ieli  
astfel: 

           -Cap.51.02-Autorit ăţi executive- 

                 -art.20.01.01-furnituri de birou –  se suplimenteaz ă cu suma de 3.000 lei 

                   -art.20.01.03-înc ălzit, iluminat- se suplimenteaz ă cu suma de 3.000 lei 

                  -art.20.01.09-materiale şi prest ări de servicii cu caracter func ţional- se 
suplimenteaz ă cu suma de 3.000 lei 

                  -art.20.01.30-alte bunuri şi servicii- se suplimenteaz ă cu suma  10.400 lei 

         -Cap.67.02.06-Servicii religioase- 

                      -art.59.12-sus ţinerea cultelor- se suplimenteaz ă cu suma de 13.000 lei, 
pentru Biserica Penticostal ă Ceişoara 

          -Cap.67.02.50-Alte servicii în domeniul c u culturii, religiei 

                -art.85.01.02-Pagub ă recuperat ă de la obiectivul de investitii Construc ţii capel ă 
mortuar ă în localitatea Ceica în sum ă de 6.200 lei.     

            -Cap.70.02.06-Iluminat public- 

                      -art.20.02-repara ţii iluminat public- se suplimenteaz ă cu suma de 1.000 lei 

           -Cap.70.02.05.01-Alimentare cu ap ă-  

                   - art.71.01.01-Extindere aliment are cu ap ă în localitatea Du şeşti se 
suplimenteaz ă cu suma de 5.000 lei    

                         -Cap.84.02-Drumuri şi poduri- 

                   –art. 71.01.01-Achizi ţionare şi montare sta ţie de autobus în localitatea Du şeşti, 
Bucium, Cei şoara şi Corbe şti-se suplimenteaz ă cu suma de 12.000 lei 

                 -art.20.01.05-combustibil- se supl imenteaz ă cu suma de 6.000 lei 

                 -art,20.01.30-piatr ă şi dezăpezire- se suplimenteaz ă cu suma de 40.000 lei 

      Art.3.Se aprob ă rectificarea bugetului local la partea de venituri  la urm ătorii indicatori 
bugetari: 

        -indicatorul 37.02.03-V ărsăminte din sec ţiunea de func ţionare pentru finan ţarea 
sec ţiunii de dezvoltare a bugetului local se suplimente ază cu suma de 6.200 lei 

      -indicatorul 37.02.04-V ărsăminte din sec ţiunea de functionare se diminueaz ă cu suma 
de 6.200 lei. 



 

      Art.4.Prezenta  hotarare se comunica cu: 

                     -Institutia Prefectului-direc ția juridica 

                     -primarul comunei Ceica 

                     -afisier 

 

 

 

                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                                    

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                           SECRETAR  GENERAL 

        VLAD FLORE  

                                                                                      DOREL OCTAVIAN G OLDEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.107 din  06 decembrie  2019.                                                     Consilieri Total  – 13  

                                                                                          Nr.consilier i  prezen ți 13  

                                                                                   Nr.consilieri  votu ri pentru 13 

      


