
 

 

 

      cu privire la aprobarea ordinii de zi a 
 
              Având  în vedere proiectul de hot
Ceica,însoțit de  raportul de specialitate nr.
Ceica, 
             Văzând  raportul de avizare a comisiei  pentru administra
disciplină,apărarea ordinii și lini
Consiliului local, 
            -Luând în considerare dispoz

elaborarea actelor normative republicat

               În temeiul  art.135,alin.7,art.139,alin.3 si art.196,alin.1,lit.a) din Codu
 
              Consiliul local al comunei Ceica,
 
                                                 
 
             Art.1. Se aproba ordinea de zi pentru 
Ceica,ţinută la data de  28  martie 
 
                 1.Proiect de hotărâre 

                 2.Proiect de hotărâre 
Consiliului local ,ținută la data de 28 februarie  2022 

                  3.. Proiect de hotărâre 
local ,ținută la data de 28  marie  2022 

                    4. Proiect de hot
U.A.T. Comuna CEICA  în scopul realiz
voluntar 
                    5. Proiect de hotă
juste a bunurilor aflate în patrimoniul comunei  Ceica  la data  

                   6.  Proiectde hotărâre  cu privire la aprobarea  Planului pentru asigurarea cu resurse 
umane,materiale si financiare ,pen
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H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

 
cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedin ţei  ordinare   din  28  martie

Având  în vedere proiectul de hotărâre nr.20 din 22.03..2022  întocmit de primarul comunei 
raportul de specialitate nr.53/22.03..2022  întocmit de secretarul general al comunei 

zând  raportul de avizare a comisiei  pentru administrație publică
și liniștii publice ,a drepturilor cetățenilor,muncă ș

iderare dispozțiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic

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 Codu

Consiliul 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 
martie   2022 ,,după cum urmează:  

ărâre  cu privire la alegerea președintelui de ședin

ărâre  cu privire la aprobarea  procesului- verbal de la 
 la data de 28 februarie  2022  

ărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ș
 la data de 28  marie  2022  

Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Județul Bihor 
U.A.T. Comuna CEICA  în scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a de

ărâre aprobarea  Raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii 
juste a bunurilor aflate în patrimoniul comunei  Ceica  la data  31.12.2021.

Proiectde hotărâre  cu privire la aprobarea  Planului pentru asigurarea cu resurse 
umane,materiale si financiare ,pentru  gestionarea situatiilor de urgenta pe anul  2022  în comuna Ceica.

 

 

martie   2022. 

întocmit de primarul comunei 
întocmit de secretarul general al comunei 

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

iile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

rile ulterioare; 

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 

ședință 

verbal de la ședința anterioară a 

ședinței ordinare  a Consiliului 

ul Bihor – Consiliul Județean Bihor și 
 de colectare a deșeurilor prin aport 

are având ca obiect stabilirea valorii 
31.12.2021. 

râre  cu privire la aprobarea  Planului pentru asigurarea cu resurse 
tru  gestionarea situatiilor de urgenta pe anul  2022  în comuna Ceica. 



                   7.Proiect de hotărâre  privind schimbarea numelui proprietarului imobilului înscris în CF 
nr.50081  Corbești ,din Primăria Ceica în comuna  Ceica.  

                   8.Proiect de hotărâre  privind majorarea prețului aprobarea majorării  începand cu data de 
01.04.2022 a prețului la apă menajeră din satul Incești,comuna Ceica. 

       9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 
2022,în comuna Ceica, județul Bihor 
 

                   10.Raport al primarului privind starea economică,socială și de mediu a comunei Ceica 

                   11. Raport al primarului cu privire la gestionarea bunurilor comunei Ceica  din patrimoniul 
public și privat . 

                   12.Raport al primarului privind punerea în aplicare a hotărârilor de consiliu adoptate în anul 
2021. 

                  13..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 

           Demian Ioan                                                                          Dorel  Octavian  Goldea    

 

 

 

 

Nr.17 din 28  martie  2022.                                                               Consilieri T otal  – 13  

                                                                                                            Nr.consilieri prezen ţi -  13 

                                                                                 Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru  



 


