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H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

 
      cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedin ţei  ordinare din  27 octombrie  2022. 
 
              Având  în vedere proiectul de hotărâre nr.79 din 21.10.2022  întocmit de primarul 
comunei Ceica,însoțit de  raportul de specialitate nr.163/21.10.2022  întocmit de secretarul 
general al comunei Ceica, 
              Avizul Comisiei de specialitate pentru Comisiei de specialitate pentru administratie 
publica,juridica si de disciplina,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor, munca 
si protectie sociala 

                              -Luând în considerare dispozțiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

               În temeiul  art.135,alin.7,art.139,alin.3 si art.196,alin.1,lit.a) din OUG nr.57/2019 privind  
Codul Administrativ, 
 
              Consiliul local al comunei Ceica,, 
 
 
                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
             Art.1. Se aproba ordinea de zi pentru şedinţa  ordinară a  Consiliului local al comunei 
Ceica,ţinută la data de  27 octombrie   2022 ,,după cum urmează:  
 
 
           1 Proiect de hot ărâre  cu privire    la aprobarea  procesului -verbal de la şedinta 
extraordinar ă de îndat ă a  Consiliului  local al comunei Ceica , ţinuta la data de  05  
octombrie  2022. 

            2 . Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședin ței ordinare  a 
Consiliului local , ținut ă la data de 27 octombrie  2022  

           3. Proiect de hot ărâre  privind suplimentarea și rectificarea bugetului local pe anul 
2022 



           4. Proiect de hot ărâre  privind rectificarea bugetului local din surs e proprii pe anul 
2022 

            5. Proiect de hot ărâre  privind  stabilirea  criteriilor de acordare a ajutoarelor de 
urgen ță în comuna Ceica. 

            6. Proiect de hot ărâre    privind aprobarea indicatorilor tehnico-eco nomici   pentru 
obiectivul de investi ție   :”Extindere re țea de apă pe strada FN (zona Biserica 
Pentricostal ă ) din localitatea Du șești ,,comuna CEICA,jude țul Bihor        

             7. Proiect de hot ărâre privind prelungirea Scrisorii de garantare de la FNGCIMM 
SA IFN nr. 397/10.12.2020 in suma de 182.662,77  le i in vederea garantarii in procent de 
110% a obligatiilor de plata a avansului de 182.662 ,77  lei din fondurile nerambursabile 
pentru implementarea proiectului ” MODERNIZARE PIAT A CEICA IN LOCALITATEA 
CEICA”,  com. CEICA, jude țul Bihor, in baza contractului de finantare nerambu rsabila nr. 
C1920072X203160507014/16.01.2020,  

             8. Proiect de hot ărâre privind stadiul de înscriere a datelor în Regi strul agricol al 
comunei Ceica, pentru trimestrul III al anului 2022  și stabilirea m ăsurilor pentru 
eficientizarea acestei activit ăți 

         9. Proiect de hot ărâre  de modificare a anexei 1 la HCL nr. 67/30.08. 2021 privind 
participarea la “Programului privind cre şterea eficien ţei energetice şi gestionarea 

inteligent ă a energiei în cl ădirile publice pentru proiectul ,,Cresterea eficien tei energetice 
si gestionarea inteligenta a energiei la Dispensar uman din localitatea Ceica judetul 

Bihor” 

            10.Cereri și peti ții 

                                                        

                     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 

           Jurcu ț Vasile Ionel                                                     Dorel  Octavian  Goldea    

 

Nr.74  din 27  octombrie  2022.                                                            Consilieri Total  – 13  
                                                                                                       Nr.consilieri prezen ţi -  13 
                                                                                  Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru 
                                                                                                  



 


