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H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din 25 iunie
2020.

În temeiul art.135,alin.7,art.139,alin.3
art.
si art.196,alin.1,lit.
lit.a) din Codul
Administrativ,
Consiliul local al comunei Ceica,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se
Se aproba ordinea de zi pentru şedinţa ordinară
ă a Consiliului local
al comunei Ceica,ţinută
inută la data de 25 iunie 2020,după cum urmează:
urmeaz

1.Proiect de hotărâre
ărâre privind suplimentarea șii rectificarea bugetului local pe anul
2020.
2. Proiect de hotărâre
ărâre privind aprobarea actului adițional
ional nr.1 la Contractul de
concesiune nr. 1074/02/06/2015 a unui spatiu
spatiu pentru functionarea unui Cabinet medical
Individual incheiat intre Consiliul local al comunei Ceica,reprezentat prin primarul
comunei Ceica,d-na Șovre
ovre Ana Livia și d-na dr.Hora Delia Cristina -medic
medic de familie.

3. Proiect de hotă
hotărâre privind metoda de colectare a deșeurilor,precum
șeurilor,precum și
sortimentul de recipienți
ți la nivelul UAT comuna Ceica.
4. Proiect de hotărâre
ărâre cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţa d-lui
d Popuș
Vasile ,domiciliat în comuna Ceica,satul Corbești,nr36,judeţul
Corbe
Bihor.
5. Proiect de hotărâre
ărâre cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţa d-nei
d
Valcan
Raveica ,domiciliată în comuna Ceica,satul Cotiglet,nr.18,judeţul Bihor.

6. Proiect de hotărâre cu privire aprobarea ajustarii începand cu data de
01.07.2020 a prețurilor și tarifelor practicate în aria de operare la apa potabilă,canalepurare și apă brută de către SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA în comuna CEICA.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Ceica,,Judetul Bihor actualizat
prin HCL nr.83/30 iunie 2020 în conformitate cu OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ.
8. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţa d-lui
Savu Alin Nicolae ,domiciliat în comuna Ceica,satul Ceica,nr.337,judeţul Bihor.
9..Cereri și petiții

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

Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează
Secretar general al comunei

Mihuț Florin Dorel

Dorel Octavian Goldea

Nr.36 din 25 iunie 2020.
Consilieri Total – 13,
Nr.consilieri prezenţi - 13
Hotărâre adoptată cu:13 voturi pentru

