
 

 

 

privind indexarea impozitelor 

             

            Consiliul local al comunei Ceica jude
de 30.05.2022, convocată cu dispozi
           Luând în considerare 
de aprobare al primarului comunei nr. 
al Compartimentului financiar
          Ținând  cont de Rata medie a pre
de INS (ianuarie 2021 – decembrie 2021) fa
decembrie 2020) este 5,1%
 
           Având în vedere:  
 
           Prevederile art. 9 pct.3 din Carta European
Strasburg la 15.10.1985, ratificat
          Prevederile art. 491  ș
fiscal cu modificările și complet
          Prevederile art. 5, art. 16 alin. (2) 
privind finanțele publice locale, modificat
             În temeiul Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativ
elaborarea actelor normative, republicat
      Văzând raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local  pentru programe 
de dezvoltare economico-sociala
al comunei,gospodaririi comunale 
          Cu respectarea dispozi
administrația publică, cu modific
inițiat de primarul comunei Ceica
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H  O  T Ă  R  Â  R  E 

privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu indicele de inflatie 
pentru anul 2023 

Consiliul local al comunei Ceica judeţul Bihor întrunit în şedinţă
ă cu dispoziţia primarului nr. 117/25.05.2022.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.39/21.04.2022,înso
de aprobare al primarului comunei nr. 82/21.04./2022, respectiv Raportul de 
al Compartimentului financiar-contabil nr. 83/21.04.2022. 

inând  cont de Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni  publicat
decembrie 2021) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2020 

2020) este 5,1% 

 

Prevederile art. 9 pct.3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptat
Strasburg la 15.10.1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

și art. 493 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 
i completările ulterioare; 

Prevederile art. 5, art. 16 alin. (2) și art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 
ele publice locale, modificată și completată; 

În temeiul Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativ
elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010. 

zând raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local  pentru programe 
sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat 

al comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului 
Cu respectarea dispozițiilor Legii nr.52/2003 privind transparen

cu modificările și  completările ulterioare, Proiectul de hot
comunei Ceica nr.39/21.04.2022 a fost adus la cuno

 

 

cu indicele de inflatie  

şedinţă ordinară, la data 
2022. 

râre nr.39/21.04.2022,însoțit de Referatul 
./2022, respectiv Raportul de spcialitate 

urilor de consum în ultimele 12 luni  publicată 
 de precedentele 12 luni (ianuarie 2020 – 

 a autonomiei locale, adoptată la 

Legea nr. 227/2015  privind Codul 

i art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 

În temeiul Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 

zând raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local  pentru programe 
finante,administrarea domeniului public si privat 

iilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 
Proiectul de hotărâre 

a fost adus la cunoștința publicului 



prin afișare la sediul Primăriei CEICA  și pe pagina de internet  ceica.ro conform 
Procesului verbal de afișare nr. 1009/21.04.2022. 
          În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și alin. (14), 
art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. c) și alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G.nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

,             Consiliul Local al comuei Ceica 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă indexarea cu rata inflației de 5,1 % a sumelor aferente 
impozitelor și taxelor locale, la nivelul comunei Ceica, Județul Bihor pentru anul 2023 . 

 
        Art.2 .Prezenta hotărâre se comunică  cu: 

                     -Instituţia Prefectului-direcţia juridică 
                      -primarul comunei Ceica 
                      -afişier  
                      - monitorul oficial local 
                            
                                                 
                                   
                                                                
 
         Preşedinte de şedin ţă                                                          Contrasemneaz ă 

                                                                                        Secretar gener al al comunei 

           Demian Ioan                                                               Dorel  Octavian  Goldea    

 

 

Nr.40 din 31  mai  2022.                                      Consilieri Total  – 13  

                                                                             Nr.consilieri prezen ţi -  11 

                                                                          Hotărâre adoptat ă cu:11 voturi pentru  

 

 


