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H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

 
      cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedin ţei  ordinare din  28 noiembrie  2022. 
 
              Având  în vedere proiectul de hotărâre nr.80 din 22.11.2022  întocmit de primarul 
comunei Ceica,însoțit de  raportul de specialitate nr.165/22.11.2022  întocmit de secretarul 
general al comunei Ceica, 
              Avizul Comisiei de specialitate pentru Comisiei de specialitate pentru administratie 
publica,juridica si de disciplina,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor, munca 
si protectie sociala 

                              -Luând în considerare dispozțiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

               În temeiul  art.135,alin.7,art.139,alin.3 si art.196,alin.1,lit.a) din OUG nr.57/2019 privind  
Codul Administrativ, 
 
              Consiliul local al comunei Ceica, 
 
                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
             Art.1. Se aproba ordinea de zi pentru şedinţa  ordinară a  Consiliului local al comunei 
Ceica,ţinută la data de  28 noiembrie   2022,orele 13, după cum urmează:  
 
            1 Proiect de hot ărâre  cu privire    la aprobarea  procesului -verbal de la şedinta 
ordinar ă a  Consiliului  local al comunei Ceica , ţinuta la data de  27  octombrie  2022. 
 
             2 . Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședin ței ordinare  a 
Consiliului local , ținut ă la data de 28 noiembrie  2022  
           
           3. Proiect de hot ărâre privind aprobarea  Metodologiei  de fundamentare a pre țului 
de referin ță al masei lemnoase    din fondul forestier proprietatea  comunei  CEICA  pe 
anul 2023 
                  
              4. Proiect de hot ărâre  cu privire la acordarea unui ajutor 
 de urgen ţa d-lui  Popa Marcel-Liviu ,domiciliat  în comuna C eica, 
satul Ceica,nr.232/A,jude ţul Bihor. 
 



              5. Proiect de hot ărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului d e alimentare 
cu ap ă şi de canalizare, al comunei Ceica . 
 
              6. Proiect de hot ărâre privind aprobarea parteneriatului dintre comun a Ceica si 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia  Copilului – Bihor ,având ca obiect 
furnizarea de servicii de recuperare pentru copii c u dizabilit ăți  din comuna Ceica în 
vederea prevenirii  unor situa ții de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce  la 
marginalizarea social sau excluderea social, 
 
              7. Proiect de hot ărâre privind atestarea inventarului bunurilor care apar țin 
domeniului public al comunei Ceica,   jude țul Bihor 
 
            8. Proiect de hot ărâre   privind aprobare Protocolul de colaborare ,  între 
MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE și UNITATEA ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ COMUNA CEICA,JUDE ȚUL BIHOR în cadrul Proiectului ,,HUB de Servicii 
MMSS – SII MMSS” cod SMIS 130963  
 
           9. Proiect de hot ărâre  privind suplimentarea și rectificarea bugetului local pe anul 
2022 
 
           10.Proiect de hot ărâre privind instituirea de restric ții de tonaj pe sectoarele  de 
drumuri comunale și strazi din comuna Ceica. 
 
           11.Proiect de hot ărâre cu privire la acordarea unui ajutor de urgen ţa  
d-nei   Bucurean Ștefania  ,cu domiciliul în comuna Ceica,sat Cotigle t,nr.50 ,jude ţul Bihor. 
 

      12. Proiect de hot ărâre  privind modificarea amplasamentului proiectului 
„Achizitionare instala ție de dezinfec ție și dezinsec ție, in comuna Ceica, judetul Bihor”  

 
              13.Cereri și peti ții 

                                                

                     Art.2 .Prezenta hotărâre se comunică  cu: 

                     -Instituţia Prefectului-direcţia juridică 
                      -primarul comunei Ceica 
                      -afişier  
                      - monitorul oficial local 
                                                               
                                                                      
                       
         Preşedinte de şedin ţă                                                          Contrasemneaz ă 

                                                                                                 Secretar general al comunei 

           Jurcu ț Vasile Ionel                                                     Dorel  Octavian  Goldea    

Nr.83  din 28  noiembrie  2022.                                                          Consilieri To tal  – 13  
                                                                                                       Nr.consilieri prezen ţi -  13 
                                                                                  Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru 



 


