
                                                                   
JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI       
CEICA 

 

 
 
 

 

România,  jud.Bihor  
Ceica,Str.Principal ă, nr.67 

Tel.și fax 0259/324464 
www.ceica.ro  

primaria.ceica@cjbihor.ro  
CUI-4784210 

 
 
 

                                              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, 
 În baza  prevederilor articolului 49, alin. 5 si 6  din Legea nr ,273/2006 
privind finan țele publice locale cu modificarile și completarile ulterioare; 
        Văzând  prevederile Legii nr.5/2020-Legea Bugetului d e Stat pe anul 2020 
        În temeiu art.129, alin.4, lit. a), art.139 , alin.3 şi 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 aprob ă suplimentarea bugetului local al comunei Ceica pen tru 
anul 2020,  la partea de venituri prin suplimentare  cu suma de 14.740 lei astfel: 

  -indicatorul 39.02.01-Venituri din valorificarea unor bunuri ale institu ţiei 
publice se suplimenteaz ă cu suma de 10.540 lei- la cap.84.02-Str ăzi  titlul 
71.01.01-cheltuieli de capital 
               -indicatorul 36.02.50-alte venituri-  se suplimenteaz ă cu suma de 4.200 
lei 
           
      Art .2.Se aprob ă vir ările de credite ale bugetului local al comunei Ceic a 
pentru anul 2020,  
 astfel: 
                
             a)  De la cap 84.02.03.03 -Str ăzi -titlul 71.01.01-cheltuieli de capital suma 
de 10.540 lei cu suplimentare la urm ătoarele  capitole bugetare astfel   :     

   
-Cap.84.02.03.01-Drumuri şi poduri 



                        -art.20.01.30-alte cheltuie li cu bunuri şi servicii se suplimenteaz ă 
cu suma de 10.540  lei pentru plat ă piatr ă şi dezăpezire 
 
             b)De la capitolul 51.02 Autorit ăţi executive – articolul 20.01.09-materiale 
şi prest ări de servicii cu caracter func ţional se dimunueaz ă cu  suma de 8.460 
lei, iar  articolul 71.03-Repara ţii capitale sediu prim ărie-se diminueaz ă cu  suma 
de 60.000 lei. Aceste sume au fost repartizate astf el: 
 

  -Cap.51.02-Autorit ăţi executive- 
            -art.20.01.03-energie electric ă prim ărie se suplimenteaz ă  cu suma de 
2.000 lei  
       

-Cap.54.02-Serviciul de eviden ţă a popula ţiei 
           -art.20.05.30-obiecte de inventar se sup limenteaz ă cu suma de 1.500 lei 
pentru achizi ţionare imprimant ă eviden ţa popula ţiei  

 
-Cap.61.02-Serviciul PSI 
 -art.20.30.30-consultan ţă PSI se suplimenteaz ă cu suma de 500 lei 
     
-Cap.70.02.06-Iluminat public- 
    -art.20.01.03-energie electric ă iluminat public –se suplimenteaz ă cu 

suma de 2.000 lei 
 
-Cap.70.02.50-Gospod ărire comunal ă- 
           -art.20.01.04-consum ap ă Ceişoara şi consum public de ap ă –se 

suplimenteaz ă cu suma de 8.000 lei 
 
-Cap.74.02.06-Canalizare 
          -art.20.01.03-energie electric ă  canalizare şi sta ţie de epurare se 

suplimemteaz ă cu suma de 16.000 lei 
 

-Cap.84.02.03.01-Drumuri şi poduri 
                        -art.20.01.30-alte cheltuie li cu bunuri şi servicii se suplimenteaz ă 
cu suma de 38.460 lei pentru plat ă piatr ă şi dezăpezire 
 
      c) La cap.65.02- Inv ăţământ  vir ările de credite s-au realizat în interiorul 
capitolului astfel: 

       -art.20.01.07-transport cadre didactice –se diminueaz ă cu suma de 
3.000 lei        

       -art.20.01.05-combustibil-se diminueaz ă cu suma de 10.000 lei. 
       -art.20.02-repara ţii curente -se suplimenteaz ă cu suma de 7.000 lei 
       -art.20.05.30-obiecte de inventar-se suplime ntează cu suma de 1.500 

lei 
       -art.20.13-cheltuie de perfec ţionare-se suplimenteaz ă cu suma de 

4.500 lei 
 

      d)La capitolul 68.02- Asisten ţă social ă-articolul 10.01.01-salar de baz ă se 
suplimenteaz ă cu suma de 4.200 lei sum ă rezultat ă de la indicatorul 36.02.50-
alte venituri   

        



      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 70.540 lei 
      -indicatorul 37.02.04-V ărsăminte din sec ţiunea de func ţionare se 
diminueaz ă cu suma de 70.540 lei. 
 

       
  Art .4.  Prezenta  hot ărâre 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 
   CORB MARIANA  
                                                                                      DOREL OCTAVIAN G OLDEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.70  din  04 decembrie   2020.                                             Consilieri Total  – 13  

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


