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H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

 
      cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedin ţei  ordinare din  22 decembrie  2022. 
 
              Având  în vedere proiectul de hotărâre nr.94 din 16.12.2022  întocmit de primarul 
comunei Ceica,însoțit de  raportul de specialitate nr.183/16.12.2022  întocmit de secretarul 
general al comunei Ceica, 
              Avizul Comisiei de specialitate pentru Comisiei de specialitate pentru administratie 
publica,juridica si de disciplina,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor, munca 
si protectie sociala 

                              -Luând în considerare dispozțiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

               În temeiul  art.135,alin.7,art.139,alin.3 si 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 Ş T E : 
 
             Art.1. Se aproba ordinea de zi pentru şedinţa  ordinară a  Consiliului local al comunei 
Ceica,ţinută la data de  22 decembrie   2022 ,,după cum urmează:  
 
 
           1 Proiect de hot ărâre  cu privire    la aprobarea  procesului -verbal de la şedinta 
extraordinar ă de îndat ă a  Consiliului  local al comunei Ceica , ţinuta la data de  09 
decembrie  2022. 

            2 . Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședin ței ordinare  a 
Consiliului local , ținut ă la data de 22 decembrie  2022  

           3. Proiect de hot ărâre  privind suplimentarea și rectificarea bugetului local pe anul 
2022 

            4.Proiect de hot ărâre privind aprobare impozitelor și taxelor locale pe anul 2022 



 

           5. Proiect de hot ărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor 
tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investi ții „MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CEICA, JUDEŢUL BIHOR”, 
aprobat pentru finan țare prin Programul na țional de investi ții „Anghel Saligny”, precum și 
a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli fina nțate de la bugetul local pentru 
realizarea obiectivului 

           6. Proiect de hot ărâre  privind aprobarea cotiza ţiei la Asocia ţia de Dezvoltare 
Intercomunitar ă Crișul Negru 

            7. Proiect de hot ărâre  privind aprobarea Re ţelei unit ăţilor de înv ăţământ care va 
func ţiona în anul şcolar 2023-2024  în comuna Ceica. 

              8.Prezentarea raportului de activitat e a viceprimarului și consilierilor locali pe 
anul 2022 

              9.Cereri  și peti ții  

                                                        

                     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 

           Gale Florian                                                               Dorel  Octavian  Goldea    

 

 

 

Nr.98  din 22  decembrie  2022.                                                            Consilieri Total  – 13  
                                                                                                       Nr.consilieri prezen ţi -  13 
                                                                                  Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru 
                                                                                                  

 

 


