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H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare de îndată
îndat din
22 octombrie 2021.
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.67/21.10.2021
nr.6 /21.10.2021 întocmit de primarul
comunei Ceica,însoțit
țit de referatul de aprobare al proiectului nr.17
nr.178/21.10.2021,precum
/21.10.2021,precum și
raportul de specialitate nr.181/21.10.2021
nr.18 /21.10.2021 întocmit de secretarul general al comunei Ceica ,
Văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate
special
de specialitate comisiei
pentru învățământ
țământ cultură,protecție socială din cadrul Consiliului local,
-Luând
Luând în considerare dispozțiile
dispozțiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art.135
135,alin.7,art.139,alin.3 si art.196,alin.1,lit.a)) din Codul
Administrativ,
Consiliul local al comunei Ceica,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se
Se aproba ordinea de zi pentru şedinţa extraordinară de îndată
îndat a
Consiliului local al comunei Ceica,ţinută
Ceica,
la data de 22 octombrie 2021.,după
20
cum
urmează:
1.Proiect de hotărâre
hot
cu privire la aprobarea procesului- verbal de la ședința
anterioară a Consiliului local ,,ținută la data de 29 septembrie 2021

2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței
extraordinare de îndată a Consiliului local ,ținută la data de 22 octombrie 2021
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizati și a devizului general actualizat la obiectivul de investiţie :
”REGULARIZARE VALE ȘI CONSTRUCȚIE POD ÎN LOCALITATEA
COTIGLET,COMUNA CEICA ,jud.Bihor” conform Ordonanței nr.15 din 30 august 2021
4.Proiect de hotărâre privind suplimentarea și rectificarea bugetului local pe
anul 2021

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului-direcţia juridică
-primarul comunei Ceica
-afişier

Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează
Secretar general al comunei

Nicoară ioan Costel

Nr.78 din 22 octombrie 2021.

Dorel Octavian Goldea

Consilieri Total – 13
Nr.consilieri prezenţi - 13
Hotărâre adoptată cu:13 voturi pentru

