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JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI CEICA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ceica,
județul Bihor 2021 –2027,
Cunoscând ca dezvoltarea economică şi socială a unei localităţi sau zone este legată de
existenţa unei strategii de dezvoltare care analizează situaţia existentă şi prevede direcţiile de
dezvoltare precum şi priorităţile proiectelor
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr.30/21.05.2021 întocmit de primarul
comunei Ceica,argumentele prezentate în referatul de aprobare nr.88/21.05.2021 al doamnei
primar, care pledează pentru adoptarea prezentei hotărâri,precum și raportul de
specialitatenr.94/21.05.2021 al aparatului de specialitate al primarului,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru programe de
dezvoltare economico-sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al
comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului,din cadrul Consiliului local al comunei
Ceica, ,
În temeiul art. 129 alin. 4,lit.e,alin.2 litera b), coroborat cu prevederile art. 139 alin. 1
art.196,alin.1,lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative
Consiliul Local al Comunei Ceica
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a comunei Ceica, județul Bihor 2021 –
2027 conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei
Ceica.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor,
- Primarul Comunei Ceica.
-afișat public
-monitorul oficial local
Preşedinte de şedinţă
Corb Florin

Contrasemnează
Secretar general
Dorel Octavian Goldea

Nr.42 din 28 mai 2021.
Consilieri total-13
Nr.consilieri prezenţi - 13
Hotărâre adoptată cu: 13 voturi pentru

JUDEŢUL BIHOR
COMUNA CEICA
PRIMAR
NR________din______05.2021

România, jud.Bihor
Ceica,Str.Principală, nr.67
Tel.și fax 0259/324464
www.ceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro
CUI-4784210
COD POȘTAL-417155

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ceica,
județul Bihor 2021 –2027,
Cunoscând ca dezvoltarea economică şi socială a unei localităţi sau zone este legată de
existenţa unei strategii de dezvoltare care analizează situaţia existentă şi prevede direcţiile de
dezvoltare precum şi priorităţile proiectelor
Politica actuală a Uniunii Europene este concentrată pe dezvoltarea durabilă a
societăţii din toate punctele de vedere asigurând statelor membre diverse instrumente
financiare pentru rezolvarea problemelor economice şi sociale. Pentru a atrage aceste fonduri
în vederea finanţării proiectelor de dezvoltare locală, este absolut necesară elaborarea
strategiei de dezvoltare a fiecărei comunităţi din România,pentru anul 2021-2027..
Identificarea problemelor şi a nevoilor la nivelul comunităţii, stabilirea planului de
acţiune locală pentru dezvoltare durabilă, stabilirea domeniilor prioritare care au nevoie de
finanţare şi pregătirea portofoliului local de proiecte au în vedere direcţiile perioadei 20212027 de programare financiară a fondurilor Uniunii Europene.
Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor urma posibilitatea de a se
bucura de minimum de cerinţe pentru o viaţă sănătoasă.
Strategia de Dezvoltare a Comunei Ceica 2021-2027 oferă o imagine cât mai clară a
obiectivelor pe care administraţia locală şi le-a fixat în următorii 7 ani.
În temeiul art. 129 alin. 4,lit.e,alin.2 litera b), coroborat cu prevederile art. 139 alin. 1 din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative

Propun Consiliului local al Comunei Ceica,spre dezbatere și aprobare următorul,

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă completarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ceica, județul
Bihor 2021 – 2027 conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Primar

Șovre Ana livia
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REFERAT DE APROBARE

al proiectului privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ceica,
pe anii 2021-2027.
Politica actuală a Uniunii Europene este concentrată pe dezvoltarea durabilă a
societăţii din toate punctele de vedere asigurând statelor membre diverse instrumente
financiare pentru rezolvarea problemelor economice şi sociale. Pentru a atrage aceste fonduri
în vederea finanţării proiectelor de dezvoltare locală, este absolut necesară elaborarea
strategiei de dezvoltare a fiecărei comunităţi din România,pentru anul 2021-2027..
Identificarea problemelor şi a nevoilor la nivelul comunităţii, stabilirea planului de
acţiune locală pentru dezvoltare durabilă, stabilirea domeniilor prioritare care au nevoie de
finanţare şi pregătirea portofoliului local de proiecte au în vedere direcţiile perioadei 20212027 de programare financiară a fondurilor Uniunii Europene.
Cred că fiecare generaţie îşi are propriile provocări, iar de-a lungul istoriei acestea sau confruntat cu responsabilităţi diferite. Responsabilitatea generaţiei actuale este de a crea o
societate durabilă.
Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor urma posibilitatea de a se
bucura de minimum de cerinţe pentru o viaţă sănătoasă.
Strategia de Dezvoltare a Comunei Ceica 2021-2027 oferă o imagine cât mai clară a
obiectivelor pe care administraţia locală şi le-a fixat în următorii 7 ani.
Implementând împreună Strategia de dezvoltare a comunei Ceica vom da
cetăţenilor posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la creşterea gradului de bunăstare, de a lua
atitudine şi de a avea un cuvânt de spus - acţionând împreună cu toate sectoarele comunităţii
pentru a crea un viitor cât mai durabil.
Vom reveni asupra acestei strategii în mod regulat
pentru a-i aduce îmbunătăţiri astfel încât ajustarea să corespundă schimbării continue.
Acest document este un răspuns al comunităţii şi oferă oportunitatea reală de a identifica
şi de a adopta practici ale dezvoltării durabile locale.
Având în vedere cele prezentate mai sus propun Consiliului local al comunei Ceica
adoptarea unei hotărâri de consiliu privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a
comunei Ceica,pe anii 2021-2027.

Primar
Șovre Ana Livia
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RAPORT DE SPECIALITATE

Al proiectului privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ceica, județul
Bihor 2021 - 2027
Ținânând cont ca dezvoltarea economică şi socială a unei localităţi sau zone este legată de
existenţa unei strategii de dezvoltare care analizează situaţia existentă şi prevede direcţiile de
dezvoltare precum şi priorităţile proiectelor
În baza art. - privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare, conform cărora, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor
administrativ-teritoriale se însuşesc, de consiliile locale,
În temeiul art. 129 alin. 4,lit.e,alin.2 litera b), coroborat cu prevederile art. 139 alin. 1 din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative
Propun Consiliul Local al Comunei Ceica,adoptarea unei hotărâri de consiliu
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Ceica, județul Bihor 2021 2027 conform anexei,

Consilier achiziții publice
Bar Ivan maria

