
  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 privind
 
          2. Proiect de hotărâre privind
local aferent – pentru lucrarea
Comuna Ceica, Judeţul Bihor”

 
             3. Proiect de hotărâre privind
Viorel cu domiciliul  în comuna Ceica,satul Cei

 
                        4. Proiect de hotărâre privind 

pentru fiul sau minor Bala Emanuel Razvan
comuna Ceica,sat Incești,nr.216/B,jude

 

              5. Proiect de hotărâre 
Adrian  Doru cu reședința  

 

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 30  august 

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  30 august  2019, după cum urmeaz

ărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

ărâre privind aprobare PUZ(Plan Urbanistic Zonal) 
pentru lucrarea „AMPLASARE HALĂ METALICĂ”  Perimetrul Ceica, 

ul Bihor” 

ărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţa d
Viorel cu domiciliul  în comuna Ceica,satul Ceișoara,nr.222,judeţul Bihor.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţ
pentru fiul sau minor Bala Emanuel Razvan-copil cu handicap grav cu domiciliul  în 

ști,nr.216/B,judeţul Bihor. 

ărâre    cu privire la acordarea unui ajutor de urgen
  în comuna Ceica,satul Corbești,nr.178,judeţul Bihor.

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

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

primaria.ceica@cjbihor.ro  

 
 
 
 

august   2019. 

lit.a) din Codul 

ă a  Consiliului local 
 cum urmează:  

rectificarea bugetului local pe anul 2019 

aprobare PUZ(Plan Urbanistic Zonal) şi Regulament 
”  Perimetrul Ceica, 

ţa d-lui Pop Cotuna 
ul Bihor. 

acordarea unui ajutor de urgenţa d-lui Bala Florin 
copil cu handicap grav cu domiciliul  în 

cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţa d-lui  Vilciuc  
ti,nr.178,judeţul Bihor. 



           6.Proiect de hotărâre  privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  și  a 
devizului general după încheierea procedurilor de aciziție publică pentru obiectivul de 
investiție   :”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL,ÎN  COMUNA 
CEICA,JUDEȚUL BIHOR”. 

 
            7. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali pentru 
semestrul I al anului 2019-prezentat de d-na consilier principal  pe probleme de 
asistență socială Prială Florica Elisabeta 
                                                                           

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

                                                                                              Secretar  general 

            Mariana Corb                                                     Dorel Octavian Goldea  

 

 

 

 Nr.73  din  30 august   2019. 
                                                                                           Consilieri Total  – 13,  

                                                                                   Nr.consilieri preze nţi -  12 

Hotărâre adoptat ă cu:12 voturi pentru  


