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                                           H O T Ă R Â R E 
 

 
              Privind rectificarea si suplimentarea bugetului local pentru anul 2021 
                  
                   
           Consiliul Local al Comunei Ceica , întrunit în ședința ordinară în data de 
 29 iulie 2021, 
  
             Având în vedere: 
 

-proiectul de hotărâre nr. 44  din 23.07. 2021,însoțit de  referatul de aprobare 
nr.132  din 23.07.2021 a dnei. primar – Șovre Ana-Livia, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare; 
       - raportul de specialitate nr.138 din 23.07. intocmit de compartimentul de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica, 
       -Văzând raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local  pentru 
programe de dezvoltare economico-sociala,buget-finante,administrarea domeniului 
public si privat al comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului 
        Avănd în vedere dispoziţiile Art.7 si 8 din Legea nr.52/2003 privind Transparenţa 
Decizională, 
         În temeiul  prevederile art.8 lit.a,b, si c ,art. 19 alin.1 lit a, si art.36 din Legea 
nr.273/2006 Legea Finantelor Publice Locale cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 Ținând cont de  prevederile Legii nr.15/2021-Legea Bugetului de Stat pe anul 
2021, 
 Văzând  Hotărârea nr.147 din data de 15 iulie 2021 A Consiliului Județean 
Bihor prin care ne-a fost alocată suma de 224.180 lei ,din care:pentru Construire 
capelă mortuară în Dușești se alocă suma de 124.180 lei, iar pentru Modernizare 
piață Ceica se alocă suma de 100.000 lei –pe indicatorul -04.02.05-Sume repartizate 
din Fondul la dispoziția Consiliului Județean fiind împărțit în procent de 75%pe Trim 
III și 25% pe Trim IV. 
 Având în vede adrea nr.516 din 15.07.2021 prin care Şcoala gimnazială nr 1 
Ceica ne solicită suma de 41.000 lei. 
              În temeiul Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010. 



            În baza dispoziţiilor art.129, alin 1 şi 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, 
 
                                         HOTĂRĂȘTE : 
                                                                                   
 
          Art.1. Se aprobă suplimentarea Bugetului local al comunei Ceica pentru anul 
2021, la partea de venituri  cu suma de 224.180 lei astfel: (75%pe Trim III -168.130 
lei si 25% pe Trim IV-56.050 lei) 
 
                   -indicatorul 04.02.05-Sume repartizare din Fondul la dispoziția Consiliului 
Județean se suplimentează cu suma de 224.180 lei 

 
         Art.2.  Se aprobă suplimentarea Bugetului local al comunei Ceica pentru anul 
2021, la partea de cheltuieli  cu suma de 224.180  lei astfel: (75%pe Trim III -168.130 
lei si 25% pe Trim IV-56.050 lei) 

 
 -Cap.67.50- Alte servicii  în domeniile culturii, recreeri și religiei  
             -art.71.01.01-Construcție capelă mortuară Dușești -studiu de 

fezabilitate+pr. tehnic se suplimentează cu suma de 124.180 lei(pe Trim III -93.130 
lei , iar pe Trim IV -31.050 lei) 

 
  -Cap.70.02.50-Gospodarire comunala 
   -art.51.02.29-alte transferuri de capital pentru instituții publice pentru –

Amenajare alei piața Ceica, în localitatea Ceica- se suplimentează cu suma de 
100.000 lei(pe Trim III-75.000 lei, iar pe Trim IV—25.000 lei) 

 
          Art.3 .Se aprobă rectificarea Bugetului local al comunei Ceica pentru anul 
2021, la partea de venituri prin rectificare  astfel: 
 
                   -indicatorul 42.02.69-Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale 
necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fondurile externe nerambursabile 
(FEN), postaderare, aferente perioadei de programe 2014-2020 se diminuează cu 
suma de 43.000 lei  și-Indicatorul 48.01.01.-Sume primite in contul plăților efectuate 
în anul curent se diminuează cu suma de 244.000 lei astfel  suplimentându-se cu  
suma  de 287.000 lei  indicatorul 36.02.50-Alte venituri 
                 -indicatorul 42.02.69- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale 
necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fondurile externe nerambursabile 
(FEN), postaderare, aferente perioadei de programe 2014-2020-se suplimentează cu 
suma de 123.000 lei (Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei 
informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive 
electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, în comuna 
Ceica, județul Bihor) 
                -indicatorul 48.01.01- Sume primite in contul plăților efectuate în anul 
curent(FEDR)-se suplimentează cu suma de 1.554.000 lei astfel: 
                -pentru -Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 
pentru elevii și cadrele didactice din com Ceica, judetul Bihor suma de 860.000 lei, 



                   -pentru-Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei 
informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive 
electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, în comuna 
Ceica, județul Bihor suma de 694.000 lei, 
                    -indicatorul 48.04.01- Sume primite in contul platilor efectuate in anul 
curent(FEADR)-Achiziționare instalație de dezinfecție și dezinsecție în comuna 
Ceica, județul Bihor suma de 86.000 lei, 
                 -indicatorul 43.31-Sume primite din bugetul AFIR pentru sustinerea 
proiectelor din PNDR 2014-2020 se suplimentează cu suma de 21.000 lei 
                -indicatorul 39.01-Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice 
se suplimentează cu suma de 1.000 lei 

 
Art.4 . Se aprobă rectificarea Bugetului local al comunei Ceica pentru anul 

2021, la partea de cheltuieli prin rectificare  astfel: 
                 -Cap.51.02-Autorități executive 
                   -art.71.03-Reparații capitale sediu primărie se diminuează cu suma de 
120.000 lei  

 -Cap.65.02-Învățământ preșcolar(65.02.03.01) 
       -art.58.01.01-Finanțare națională pentru- se diminuează cu suma de 

43.000 lei și art.58.01.02-finanțare externă nerambursabilă pentru-Construcție 
grădiniță cu program normal cu două Sali de grupă în com  Ceica se diminuează cu 
suma de 244.000 lei  

 
-Cap.65.02-Invatamant prescolar(65.02.03.01)-art.71.01.01-Amenajări 

exterioare, împrejmuire și dotare cameră tehnică grădinița Ceica, com Ceica- care se 
suplimentează cu suma de 185.000 lei,   

 
-Cap.51.02-Autoritati executive 
    -art.71.01.01–Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 

energiei la Clădirea Primăriei din loc Ceica, județul Bihor,-se suplimenteaza cu suma 
de 43.000 lei 
                 -art.71.01.03-Achiziționare echipament transmitere ședințe ale consiliului 
local on-line -se suplimentează cu suma de 15.000 lei 

 
 -Cap.66.02-Sanatate-art 71.01.01- Cresterea  eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei la Dispensar uman din loc Ceica , județul Bihor se 
suplimenteaza cu suma de 42.000 lei 
                           
               -Cap.70.05.01-Alimentare cu apă 
                         -art.71.01.01-Extindere alimentare cu apă spre piața Ceica -se 
suplimentează cu suma de 5.000 lei 
 
               - Cap.70.02.50-Gospodărire comunală 
               -Achiziționare instalație de dezinfecție și dezinsecție în comuna Ceica, 
județul Bihor-se suplimentează cu suma de 130.000 lei astfel: 
              -art.58.04.02-finanțare externă nerambursabilă-se suplimentează cu suma 
de 107.000  lei(FEADR) 
            -art.58.04.03-cheltuieli neeligibile-se suplimentează cu suma de 23.000 lei 
(buget local) 
       



       -Cap.65.04.01-Învățământ secundar inferior 
                -Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru 
elevii și cadrele didactice din com Ceica, judetul Bihor- se suplimentează cu suma de 
865.000 lei astfel: 
               -art.58.01.02-finanțare externă nerambursabilă se suplimentează cu suma 
de 860.000 lei (FEDR) 
               -art.58.01.03-cheltuieli neeligibile-se suplimentează cu suma de 5.000 
lei(buget local) 
                        
               -Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul 
tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare 
desfășurării activității didactice în mediu on-line, în comuna Ceica, județul Bihor- se 
suplimentează cu suma de 843.000 lei astfel 
                -art.58.01.01-finanțare națională- se suplimentează cu suma de 123.000 lei 
(FEDR) 
                 -art.58.01.02-finantare externă nerambursabilă –se suplimentează cu 
suma de 694.000 lei (FEDR) 
                    -art.58.01.03-cheltuieli neeligibile-se suplimentează cu suma de 26.000 
lei(buget local) 
                  -Cap.65.02-Învățământ- 
                   -art.20.01.03-lemne de foc școli se suplimentează cu suma de 17.000 lei 
                   -art. 20.02 –schimare tigl de pe acoperișul șopronului de la Scoala 
Gimnazială nr.2 Ceișoara, cu țiglă metalică și schimbarea înclinării de scurgere a 
acoperișului pentru a avea o scurgere mai bună a apei, și a nu intra apa peste 
lemnele depozitate în interiorul șopronului se suplimentează cu suma de 10.000 lei 
                    -art.  20.02 –pentru achitarea integrală a lucrării de schimbare, 
modificare și reparație a lucrării canalizare de la școala gimnazială nr.1 Ceica se 
suplimentează cu suma de 14.000 lei 
          -Cap.84.02-Drumuri si poduri 
              -art.20.01.06-piese de schimb buldoexcavator si autocamion se 
suplimenteaza cu suma de 11.000 lei     
              -art.71.01.02-Achizitionare utilaj pentru lucrari de intretinere drumuri se 
suplimenteaza cu suma de 2.000 lei 
              -art.71.01.02-Achizitionare sararita pentru unimog se suplimenteaza cu 
suma de 10.000 lei 
                 Art. 5  -  Prezenta hotărâre se comunică cu: 
          - Instituția Prefectului Județului Bihor; 
           - Primarul Comunei CEICA 
           - Se aduce la cunoștință publică. 
           -Monitorul oficial local 
 
                                        
   Preşedinte de şedin ţă                                              Contr asemnează 
                                                                                        Secretar general                                                                                  
Corb  Florin                                                            Dorel Octavian Goldea  
 
 
 Nr.56  din  29  iulie  2021.                                                    Consilieri Total  – 1 3,  

                                                                                      Nr.consilieri pr ezenţi -  10 
             Hotărâre adoptat ă cu:10 voturi pentru       



 


