
  JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI   CEICA

 

      cu privire la aprobarea ordinii de zi a 
 
 
 
               În temeiul  art.
Administrativ, 
 
              Consiliul local al comunei Ceica,
 
 
                                                 
 
 
             Art.1. Se aproba ordinea de zi pentru 
 
al comunei Ceica,ţinută la data de  
 
              1.Proiect de hotărâre
apă al comunei Ceica  pe anul 2020

                    2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

                     3.Raport al primarului privind starea economic

       a comunei Ceica 

            4. Raport al primarului cu privire la gestionarea bunurilor comunei Ceica  din 
patrimoniul public și privat .

             5.Raport al primarului 
adoptate în anul 2019. 

             6..Cereri și petiții 

 

 

UL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI   CEICA 
 

România,  jud.Bihor
Ceica,Str.Principal

Tel.
www.primariaceica.ro

primaria.ceica@cjbihor.ro

H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 
 

cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedin ţei  din 25 martie

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 

inută la data de  25 martie  2020,, după cum urmeaz

hotărâre privind aprobarea  Planului de investiții pentru serviciul de 
 al comunei Ceica  pe anul 2020  

ărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Raport al primarului privind starea economică,socială și de mediu 

. Raport al primarului cu privire la gestionarea bunurilor comunei Ceica  din 
i privat . 

al primarului privind punerea în aplicare a hotărârilor de consiliu 

 

România,  jud.Bihor  
Ceica,Str.Principal ă, nr.67 

Tel.și fax 0259/324464 
www.primariaceica.ro  

primaria.ceica@cjbihor.ro  
 
 

martie   2020. 

lit.a) din Codul 

ă a  Consiliului local  

cum urmează:  

ții pentru serviciul de 

râre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 

i de mediu  

. Raport al primarului cu privire la gestionarea bunurilor comunei Ceica  din 

rârilor de consiliu 



 

 

              
         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 co munei 

          Buhaș Mihai                                                         Dorel Octavian Goldea  

 

 

 

 Nr.25 din  25 martie  2020. 
                                                                                           Consilieri Total  – 13,  

                                                                                   Nr.consilieri preze nţi -  13 

Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


