
 

 

 

      cu privire la aprobarea ordinii de zi a 
 
              Având  în vedere proiectul de hot
comunei Ceica,însoțit de  raportul de specialitate nr.
general al comunei Ceica, 

                                Avizul Comisiei de specialitate pentru înv
culturale ,protecţie copii –tineret 

            -Luând în considerare dispoz

la elaborarea actelor normative republicat

               În temeiul  art.135,alin.7,art.139,alin.3 si art.196,alin.1,lit.a) din
Codul Administrativ, 
 
 
              Consiliul local al comunei Ceica,
 
 
                                                 
 
             Art.1. Se aproba ordinea de zi pentru 
Ceica,ţinută la data de  31 mai
 
                  1.Proiect de hotă
anterioară a Consiliului local ,

                   2.. Proiect de hot
Consiliului local ,ținută la data de 3

                 3.. Proiect de hotă
bugetar pe anul  2021 
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H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

 
cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedin ţei  ordinare   din  

Având  în vedere proiectul de hotărâre nr.44 din 25.05...202
raportul de specialitate nr.96/25.05...2022 
 

Avizul Comisiei de specialitate pentru învăţămant,cultură, să
tineret şi sport, turism  

Luând în considerare dispozțiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic

la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și complet

art.135,alin.7,art.139,alin.3 si art.196,alin.1,lit.a) din

Consiliul local al comunei Ceica,, 

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 

aproba ordinea de zi pentru şedinţa  ordinară  a  Consiliului local al comunei 
mai    2022 ,,după cum urmează:  

ărâre  cu privire la aprobarea  procesului
Consiliului local ,ținută la data de 17 mai    2022  

2.. Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  
 la data de 31  mai  2022  

3.. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de încheiere a exerci

 

 

ei  ordinare   din  31 mai  2022. 

.2022  întocmit de primarul 
2  întocmit de secretarul 

ă, sănatate şi activitaţi social  

iile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

i completările ulterioare; 

art.135,alin.7,art.139,alin.3 si art.196,alin.1,lit.a) din OUG nr.57/2019 privind  

a  Consiliului local al comunei 

cu privire la aprobarea  procesului- verbal de la ședința 

râre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședinței ordinare  a 

privire la aprobarea contului de încheiere a exerciţiului 



                4. Proiect de hotărâre cu privire la  indexarea impozitelor și taxelor locale cu indicele 
de inflație pentru anul 2023 

            5. Proiect de hotărâre privind stabilirea juridică a imobilului înscris în CF nr.50861 
Ceica ,nr.cadastral 50861Ceica, reprezentând  Grădinița cu program normal cu două săli de 
grupă Ceica  și terenul aferent ,  proprietate publică a  comunei  Ceica.  

                 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de investiții pentru serviciul de apă 
al comunei  Ceica  pe anul 2022 

             7. Privind actualizarea datelor unor imobile,reprezentând drumuri comunale și străzi 
în comuna Ceica, proprietate publică a comunei Ceica.  
 

                      8.Proiect de hotărâre        privind   retragerea dreptului de folosință asupra terenului 
atribuit  în folosință  numitului  Reștea Ruben Ovidiu  teren pentru construcție locuință  
proprietate     

                    9.Raport privind activitatea desfășurată de SPCLEP  Ceica în anul  2021-prezentat 
de d-na  consilier  Popa Delia Monica 
   

                   10..Cereri și petiții 

                             

                                                           

                     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 general al comunei 

           Demian Ioan                                                                          Dorel  Octavian  Goldea    

 

 

Nr.38 din 31  mai  2022.                                                                       Consili eri Total  – 13  

                                                                                                            Nr.consilieri prezen ţi -  11 

                                                                                 Hotărâre adoptat ă cu:11 voturi pentru  



 


