
  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

          2.Proiect de hotărâre
anul 2020  

        3.Proiect de hotărâre
resurse umane,materiale si financiare ,pentru  gestionarea situatiilor de urgenta pe anul  
2020  în comuna Ceica. 

    4.Proiect de hotărâre
riscurilor din comuna Ceica,pentru anul 2020.

          5.Proiect de hotărâre
terenului atribuit  în folosin
proprietate personală. 

         6. Proiect de hotărâre

        7. Proiect de hotărâre

documentaţiilor Planului Urbanistic General  a comunei Ceica

 

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 februarie

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 februarie  2020, după cum urmeaz

ărâre  cu privire  la  aprobarea bugetului local pentru anul 2020

ărâre  cu privire  la  aprobarea  bugetului din surse proprii  pentru  

râre   cu privire la aprobarea  Planului pentru asigurarea cu 
resurse umane,materiale si financiare ,pentru  gestionarea situatiilor de urgenta pe anul  

ărâre cu privire la aprobarea  Planului de analiza ş
din comuna Ceica,pentru anul 2020. 

ărâre cu privire la  retragerea dreptului de folosin
terenului atribuit  în folosință  numitului  Dolhai Marius  teren pentru construc

ărâre cu privire la  atribuirea în folosință numitului  Re

ărâre cu privire la  prelungirea  termenului de valabilitate a 

iilor Planului Urbanistic General  a comunei Ceica 

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

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

primaria.ceica@cjbihor.ro  
 
 

februarie   2020. 

lit.a) din Codul 

ă a  Consiliului local 
cum urmează:  

la  aprobarea bugetului local pentru anul 2020 

la  aprobarea  bugetului din surse proprii  pentru  

e la aprobarea  Planului pentru asigurarea cu 
resurse umane,materiale si financiare ,pentru  gestionarea situatiilor de urgenta pe anul  

cu privire la aprobarea  Planului de analiza şi acoperire a 

retragerea dreptului de folosință asupra 
  numitului  Dolhai Marius  teren pentru construcție locuință  

 numitului  Reștea  

la  prelungirea  termenului de valabilitate a  



        8. Proiect de hotărâre privind  APROBAREA STRATEGIEI DE  DEZVOLTARE A 
SERVICIILOR  SOCIALE ACORDATE DE FURNIZORII  PUBLICI  ŞI  PRIVAŢI  LA 

NIVELUL COMUNEI CEICA JUDEŢUL BIHOR,  pentru perioada 2020-2024 
 

        9.  Proiect de hotărâre cu privire  la  aprobarea exploatarii masei lemnoase din 

fondul forestier proprietatea comunei  CEICA,PE ANUL 2020. 

        10.  Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţa d-nei Savu 

Gabriela ,domiciliată în comuna Ceica,satul Ceica,nr.337judeţul Bihor. 

      11. Prezentarea Rapoartelor de  activitatea a celor trei comisii de specialitate din 
cadrul Consiliului local al comunei Ceica pentru anul 2020. 

      12.Prezentarea Raportului Comisiei de inventariere a bunurilor  aflate în inventarul 
comunei Ceica în anul 2019 

      13.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 co munei 

          Buhaș Mihai                                                         Dorel Octavian Goldea  

 

 

 

 

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

                                                                                   Nr.consilieri preze nţi -  12 

Hotărâre adoptat ă cu:12 voturi pentru 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


