
 

 

 

      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, 
             Văzând  raportul de avizare a comisiei  pentru administra
disciplină,apărarea ordinii și lini
din cadrul Consiliului local, 
            -Luând în considerare dispoz

la elaborarea actelor normative republ

               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 ianuarie 2022 
 
 

                 1.Proiect de hotărâre 
Consiliului local ,ținută la data de 

                  2. Proiect de hotărâre 
local ,ținută la data de 31  ianuarie 

                  3. Proiect de hotărâre 
neîngrijite de pe raza U.A.T. Comuna CEICA

 

COMUNA  CEICA 
CONSILIUL LOCAL CEICA 
România,  jud.Bihor 
Ceica,Str.Principal ă, nr.67 
Tel.și fax 0259/324464 
www.ceica.ro  
primaria.ceica@cjbihor.ro  
comunaceica@gmail.com 
CUI-4784210 
COD POȘTAL-417155 

 

 
 

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.5 din 25.01..2022 
raportul de specialitate nr.17/25.01..2022 
 

zând  raportul de avizare a comisiei  pentru administrație public
și liniștii publice ,a drepturilor cetățenilor,munc
 

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

la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și complet

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, 

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 

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

ărâre  cu privire la aprobarea  procesului- verbal de la 
 la data de 22 decembrie  2021  

ărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședin
ianuarie  2022  

ărâre  privind majorarea în anul 2022 cu  500% a impozitului pe terenurile 
neîngrijite de pe raza U.A.T. Comuna CEICA  și care au front la drumurilor publice  moderni

 

 

ei  ordinare   din  31 ianuarie  2022. 

2  întocmit de primarul 
2  întocmit de secretarul 

ție publică,juridică și de 
enilor,muncă și protecție socială, 

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

i completările ulterioare; 

În temeiul  art.135,alin.7,art.139,alin.3 si art.196,alin.1,lit.a) din Codul Administrativ, 

a  Consiliului local al comunei 

verbal de la ședința anterioară a 

ședinței ordinare  a Consiliului 

500% a impozitului pe terenurile 
i care au front la drumurilor publice  modernizate 



                 

                  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local  
beneficiarilor de ajutor social din comuna Ceica,pentru repartizarea orelor de munca persoanelor apte de 
munca din familiile beneficiare de ajutor social,aferente anului 2022 

                5.   Proiect de hotărâre   privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ care va funcţiona în 
anul şcolar 2022-2023  în comuna Ceica. 

                6.   Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al 
comunei Ceica pentru a face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 
Secretarului general al comunei Ceica 

                7.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 

                                                                                               Secreta r general al comunei 

           Bulc ău Petru                                                             Dorel  Octavian  Goldea    

 

 

Nr.2 din 31 ianuarie 2022.                                                               Consilieri To tal  – 13  

                                                                                                            Nr.consilieri prezen ţi -  12 

                                                                                 Hotărâre adoptat ă cu:12 voturi pentru  

                                                                                                               

 

 


