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                                              H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
                                                                                                                                           
            Privind  rectificarea  si suplimentarea  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, 
  Ținând cont de  Art.6 din Legea nr.52/2003 privind T ransparen ţa 
decizional ă, 
           Având în vedere prevederile Legii nr.5/2 020-Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2020, 
             
           În temeiul art.49, alin. 5 si 6 din Lege a nr.273/2006 privind finan ţele 
publice locale 
 În temeiul prevederilor art. 129, alin 4, lit. a),  art.139, alin.3 şi art.196, 
alin.1lit.a) din OUG nr..57/2019 privind Codul Admi nistrativ, 
           Având în vedere necesitatea rectific ării bugetului local ţinând cont de 
instituirea st ării de ugen ță pe teritoriul României conform Decretului 
Președintelui României nr.195/16.03.2020 și  ținând cont de Hot ărârea 
nr.1/12.03.2020 a CLSU Ceica privind aprobarea Plan ului de m ăsuri pentru 
gestionarea infec țiilor cu coronavirus COVID-19 la nivelul comunei Ce ica, 
            Văzând circulara Institu ției Prefectului Bihor-Jude țul Bihor  
nr.2195/28.02.2020,Hot ărârea nr.5/29.02.2020  a Comitetului Jude țean Pentru 
Situa ții de Urgen ță cu privire la aprobarea m ăsurilor și ac țiunilor ce se 
intreprind la nivelul jude țului Bihor pentru gestionarea infec țiilor cu 
coronavirus COVID-19 precum și OUG nr.29/2020 privind unele m ăsuri 
economice și fiscal-bugetare, 
 
              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 pen tru 
anul 2020,  la partea de cheltuieli astfel: 
                -Cap.61.02.50- Alte cheltuieli în d omeniul ordinii şi siguran ţei  
naţionale 



                         -art.20.30.30-alte cheltui eli cu bunuri şi servicii se suplimenteaz ă 
cu suma de 25.000 lei pentru plata cheltuielilor cu  persoanele  izolate la 
domiciliu  datorit ă  măsurilor de combatere şi prevenire a r ăspândirii cu 
coronavirusul COVID 19 fiind stabilit ă o sum ă de 16 lei/persoan ă/zi pentru 
fiecare persoan ă izolat ă la domiciliu   pe raza  comunei Ceica.  
          Aceast ă sum ă de 25.000 lei fiind luat ă de la urm ătoarele capitole bugetare 
astfel: 
                -Cap. 54.05-Fond de rezerv ă bugetar ă – art.50.04- fond de rezerv ă 
bugetar ă la dispozi ţia autorit ăţilor locale  se diminueaz ă cu suma de 15.000 lei  
               -Cap.51.02-Autorit ăţi executive-art.20.01.30-alte bunuri şi servicii  
pentru între ţinere şi func ţionare se diminueaz ă cu suma de 10.000 lei  
 
      Art.2.Se aprob ă rectificarea bugetului local la partea de cheltuie li astfel: 
            -Cap.61.02-PSI-articolul 85.01.01-recup erare concedii medicale cu  suma 
de 1.060 lei, majorându-se cu aceea şi sum ă capitolul -Cap.61.02.50- Alte 
cheltuieli în domeniul ordinii şi siguran ţei  na ţionale -articolul.20.30.30-alte 
cheltuieli cu bunuri şi servicii( astfel  articolul 20.30.30 va fi suplim entat cu 
suma de 26.060 lei astfel :25.000 lei+ 1.060 lei) 
 
 
  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 
        BUHAȘ MIHAI  
                                                                                      DOREL OCTAVIAN G OLDEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.27  din  25 martie  2020.                                                     Consilieri Total  – 13  

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

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


