
 

 

 

      cu privire la aprobarea ordinii de zi a 
 
 
              Având  în vedere proiectul de hot
Ceica,însoțit de referatul de aprobare nr.87 din 
întocmit de secretarul general al comunei 
             Văzând  raportul de avizare a comisiei  pentru administra
disciplină,apărarea ordinii și lini
Consiliului local, 
 
               În temeiul  art.135,alin.7,art.139,alin.3 si art.196,alin.1,lit.a) din Codul Administrativ,
 
              Consiliul local al comunei Ceica,
 
 
                                                 
 
             Art.1. Se aproba ordinea de zi pentru 
Ceica,ţinută la data de  28  iunie
 
                 1.Proiect de hotărâre 
Consiliului local ,ținută la data de 2

                 2. Proiect de hotărâre 
local ,ținută la data de 28  iunie 

                3.Pproiect de hotărâre 
investitie „MODERNIZARE PIA
 

                  4. Proiect de hot
Ceica, pentru trimestrul I al anului 2021 

.                5..Proiect de hotărâre 
COMPANIA REOSAL  S.A.” si 
Intercomunitară REOSAL” 

COMUNA  CEICA 

CONSILIUL LOCAL CEICA 

România,  jud.Bihor 
Ceica,Str.Principal ă, nr.67 
Tel.și fax 0259/324464 
www.ceica.ro  
primaria.ceica@cjbihor.ro  

comunaceica@gmail.com 
CUI-4784210 

COD POȘTAL-417155 

 

 
 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 

cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedin ţei  ordinare   din  2 8  iunie

Având  în vedere proiectul de hotărâre nr.35 din 18.06.2021 întocmit de primarul comunei 
it de referatul de aprobare nr.87 din 18.06.2021 și raportul de specialitate nr.

întocmit de secretarul general al comunei Ceica, 
zând  raportul de avizare a comisiei  pentru administrație publică

și liniștii publice ,a drepturilor cetățenilor,muncă ș

În temeiul  art.135,alin.7,art.139,alin.3 si art.196,alin.1,lit.a) din Codul Administrativ,

liul 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 
iunie   2021,,după cum urmează:  

ărâre  cu privire la aprobarea  procesului- verbal de la 
 la data de 28 mai  2021  

ărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședin
iunie  2021  

ărâre pentru aprobarea cofinantarii cheltuielilor neeligibile 
„MODERNIZARE PIA ȚĂ CEICA ÎN LOCALITATEA CEICA"

Proiect de hotărâre   privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al comunei 
Ceica, pentru trimestrul I al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activit

 
ărâre  cu privire la  dizolvarea, lichidarea voluntar

COMPANIA REOSAL  S.A.” si dizolvarea, lichidarea voluntară si radierea Asocia

 

 

iunie   2021. 

.2021 întocmit de primarul comunei 
i raportul de specialitate nr.114/18.06.2021 

ie publică,juridică și de 
ă și protecție socială, din cadrul 

În temeiul  art.135,alin.7,art.139,alin.3 si art.196,alin.1,lit.a) din Codul Administrativ, 

a  Consiliului local al comunei 

verbal de la ședința anterioară a 

ședinței ordinare  a Consiliului 

pentru aprobarea cofinantarii cheltuielilor neeligibile la obiectivul de 
 CEICA ÎN LOCALITATEA CEICA"  

privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al comunei 
surilor pentru eficientizarea acestei activități 

dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea societății ” SC 
si radierea Asociaţiei de Dezvoltare 



.                      6..Proiect de hotărâre  cu privire la  acordarea unui ajutor de urgenţa d-lui Hepeș Ioan cu 
domiciliul  în comuna Ceica,satul Ceica,nr. 105,județul Bihor. 

.               7..Proiect de hotărâre  cu privire la  acordarea unui ajutor de urgenţa d-lui  Bala Ionel  cu 
domiciliul  în comuna Ceica,satul Incești,,nr. 1065,județul Bihor 

           8.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarilor proiectului si a cheltuielilor legate 

de proiectul: "Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul 

tabletelor școlare precum și altor echipamente/dispositive electronice necesare desfășurării 

activității didactice în mediu on-line, in Comuna Ceica, județul Bihor" 

             9.Cereri și petiții 

 

 

              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 

         Corb Florin                                                                      Dorel  Octavian  G oldea    

 

 

 

  

 

Nr.47  din 28  iunie   2021.                                                                          Consilieri Total  – 13  

                                                                                                            Nr.consilieri prezen ţi -  13 

                                                                                 Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru  

                                                                                    



 


