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                                              D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 
 
                                                          
                   cu privire la  rectificarea bugetu lui local pe anul 2020 
 
 
 
            Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de d-na Pop Florentina 
Delia,consilier  în cadrul Biroului financiar -contabil prin care solicită d-nei  primar 
emiterea unei dispozitii privire la rectificarea bugetului local pe anul 2020 
             În baza art.6 din Legea nr.52/2003 privind Transparenţa Decizională. 
             Având în vedere prevederile Legii nr.5/2020 Legea Bugetului de stat pe anul 
2020. 
               Având în vedere adresa nr.13157 din 10.12.2020 de la Agenţia Naţională a 
Finanţelor Publice Bihor prin care ni s-a alocat suma de 45.000 lei la indicatorul 
11.02.06-Sume defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, 
sumă primită pentru plata drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
grav şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav. 
             În  temeiul art.49,alin.5 si 6 din Legea nr.273/2006  privind finantele publice 
locale. 
            În baza art.154,art.155,alin.1,art.196,alin.1,lit.b)  din OUG nr.57/2019 Codul 
Administrativ, 
 
            Primarul comunei Ceica, 
                           

D I S P U N E : 
 

 
            Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local la partea de venituri pe anul 2020 
astfel : 
                 -indicatorul 11.02.06- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2020-se suplimentează cu  suma de 45.000 lei pe Trim IV  
          
           Art.2 .Se aprobă rectificarea bugetului local la partea de cheltuieli  pe anul 2020 , 
astfel: 
 
               -Cap.68.02-Asistenţă socială 
                     -art.10.01.01-salar de bază  asistenţi personali -se suplimentează cu suma 
de 45.000 lei 
                



              Art.3. Prezenta dispozitie se comunica cu : 
                       -Institutia Prefectului-Judetul Bihor 
                       -Administratia Finantelor Publice Oradea 
                       -contabilitatea Primariei comunei Ceica 
                       -dosar 
 
         
                             
 
 
 
                                               
                                                                                             Viza pent ru legalitate      
                        Primar                                                            Secretar gen eral 
               Șovre Ana Livia                                              Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Nr. 194 din  16 decembrie 2020.                      
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                                       RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
 
   cu privire la suplimentarea și rectificarea bugetului local pe anul 2020 
 
               Având în vedere adresa nr.13157 din 10.12.2020 de la Agenţia 
Naţională a Finanţelor Publice Bihor prin care ni s-a alocat suma de 45.000 lei la 
indicatorul 11.02.06-Sume defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2020, sumă primită pentru plata drepturilor asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu 
handicap grav. 
             În  temeiul art.49,alin.5 si 6 din Legea nr.273/2006  privind finantele 
publice locale. 
            În baza art.154,art.155,alin.1,art.196,alin.1,lit.b)  din OUG nr.57/2019 
Codul Administrativ, 
 
       Propun emiterea unei dispoziții cu privire la   suplimentarea și rectificarea 
bugetului local pe anul 2020. 
           
 
 
 
 
 
                             
                 consilier  în cadrul Biroului financiar -contabil  
 
                                  Pop Florentina Delia 
 
 


