
  JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI   CEICA

                  Cod po ștal-417155

 

 

      cu privire la aprobarea ordinii de zi a 
 
 
               În temeiul  art.135,alin.7,art
 
              Consiliul local al comunei Ceica,
 
 
                                                 
 
 
             Art.1. Se aproba ordinea de zi pentru 
Ceica,ţinută la data de  24 februa
 
 
              1.Proiect de hotărâre  
Local al Comunei Ceica   

              2.Proiect de hotărâre 
Consiliului local ,ținută la data de 28 ianuarie 2021 

              3.  Proiect de hotărâre 
comuna  Ceica,pentru anul 2021.

               4.Proiect de hotărâre privind modificarea 
aprobată  darea  în administrarea  
gasesc pe  teritoriul administrativ al comunei  Ceica ,prin includerea bran

    5.  Proiect de hotărâre
gospodărire locală pe raza comunei 

            6 Proiect  de hotărâre priv
proprietatea comunei  CEICA,PE ANUL 2021.
 
            7.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgen
calitate de tutore pentru minorii JURCA ROXANA si
Ceica, nr. 359, jud. Bihor  

            8.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu

 

UL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI   CEICA 

417155 

 

România,  jud.Bihor
Ceica,Str.Principal

Tel.și fax 0259/324464
www.ceica.ro

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

CUI

H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 

cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedin ţei  ordinare   din 24 februari

alin.7,art.139,alin.3 si art.196,alin.1,lit.a) din Codul Administrativ,

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 
februa rie 2021,după cum urmează:  

râre  privind alegerea președintelui de ședință pentru 

râre  cu privire la aprobarea  procesului- verbal de la 
 la data de 28 ianuarie 2021  

ărâre  cu privire la aprobarea  Planului de analiza 
Ceica,pentru anul 2021. 

ărâre privind modificarea și  completarea HCL nr.92/14.11.2018 prin care a fost  
  darea  în administrarea  SC Compania de Apă Oradea SA  a    bran

inistrativ al comunei  Ceica ,prin includerea branșamentelor omise.

ărâre   privind completarea  Regulamentului de aplicare a normelor de 
pe raza comunei  Ceica, Judetul Bihor 

râre privind aprobarea exploatarii masei lemnoase din fondul forestier 
proprietatea comunei  CEICA,PE ANUL 2021. 

râre privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui HENDRE SORIN RADU in 
calitate de tutore pentru minorii JURCA ROXANA si HENDRE FLORIN  domiciliat in comuna Ceica, satul 

râre privind aprobarea contului de execuție bugetar

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

și fax 0259/324464  
www.ceica.ro  

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

CUI-4784210 
 
 

februari e 2021. 

Codul Administrativ, 

Consiliului local al comunei 

ță pentru ședințele Consiliului 

verbal de la ședința anterioară a 

cu privire la aprobarea  Planului de analiza şi acoperire a riscurilor din 

i  completarea HCL nr.92/14.11.2018 prin care a fost  
branșamentelor  care  se 
șamentelor omise. 

privind completarea  Regulamentului de aplicare a normelor de 

ind aprobarea exploatarii masei lemnoase din fondul forestier 

lui HENDRE SORIN RADU in 
HENDRE FLORIN  domiciliat in comuna Ceica, satul 

ie bugetară pentru anul 2020 



             9.Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali pe semestrul II 2020 din comuna 
Ceica.prezentat de d-na consilier asistență socială Prială Florica Elisabeta 

            10.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 

    Buhaș Mihai                                                                 Dorel Octavian Goldea  

 

 

 

 

 

 Nr.14 din  24 februarie 2021. 
 
                                                                                                              Consilieri Total  – 13  

                                                                                   Nr.consilieri preze nţi -  12 

               Hotărâre adoptat ă cu:12 voturi pentru 
 
 
 

 


