
  JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI   CEICA

 

      cu privire la aprobarea ordinii de zi a 
decembrie 2020. 
 
 
 
 
               În temeiul  art.
Administrativ, 
 
              Consiliul local al comunei Ceica,
 
 
                                                 
 
 
             Art.1. Se aproba ordinea de zi pentru 
local al comunei Ceica,ţinut
,după cum urmează:  
 

1. Proiect de hotă
salariilor  de baz
personalului contractual 
au fost stabiliti prin HCL nr.
 

              2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea impozitelor 
anul 2021. 

                 3.Proiect de hotă

Bala Viorel ,  domiciliat  în comuna Ceica,satul Ince

 

UL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI   CEICA 

 

România,  jud.Bihor
Ceica,Str.Principal

Tel.

comunaceica@gmail.com
primaria.ceica@cjbihor.ro

H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 
 
 
 

cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedin ţei  ordinare   

În temeiul  art.135,alin.7,art.139,alin.3 si art.196,alin.1,lit.

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 Ceica,ţinută la data de  29 decembrie 2020, 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea  diminuării coeficien
salariilor  de bază lunare ale  funcționarilor publici de nexecu
personalului contractual de execuție din cadrul Primăriei comunei Ceica,

stabiliti prin HCL nr.11/30.01.2020 

.Proiect de hotărâre privind  aprobarea impozitelor și taxelor locale  local pe 

.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgen

Bala Viorel ,  domiciliat  în comuna Ceica,satul Incești,nr.76/A,judeţul Bihor.

România,  jud.Bihor  
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Tel.și fax 0259/324464 
www.ceica.ro  

comunaceica@gmail.com 
primaria.ceica@cjbihor.ro  

CUI-4784210 
 
 
 
 

ordinare   din 29 

lit.a) din Codul 

a  Consiliului 

coeficienților cu 7% pentru  
de nexecuție și 

riei comunei Ceica,care 

i taxelor locale  local pe 

râre privind acordarea unui ajutor de urgenţa d-lui   

ţul Bihor. 



 

                4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei la Asociaţia de Dezvoltare  

Intercomunitară Crișul Negru pe anul 2021 

                     5.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ 
care va funcţiona în anul şcolar 2021-2022  în comuna Ceica. 

                    6 Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Metodologiei  de fundamentare a 
prețului de referință al masei lemnoase   din fondul forestier proprietatea comunei  
CEICA  pe anul 2021 

                         7.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţa d-lui  
Ivan Dorin  ,domiciliat  în comuna Ceica,satul Ceișoara,nr.16,judeţul Bihor. 

                                    

                     8.Cereri și petiții 

   

 
         Art.2 .Prezenta hotărâre se comunică  cu: 
                  -Instituţia Prefectului-direcţia juridică 
                  -primarul comunei Ceica 
                  -afişier 
                            
 
 
 
                                     
         Preşedinte de şedin ţă                                               Cont rasemneaz ă 

                                                                                 Secretar general al c omunei 

    Corb Mariana                                                              Dorel Octavian Goldea  

 

 

 Nr.73 din  29 decembrie  2020. 
                                                                                           Consilieri Total  – 13,  

                                                                                   Nr.consilieri preze nţi -  13 

Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


