
 

 

 

      cu privire la aprobarea ordinii de zi a 
decembrie  2021. 
 
 
              Având  în vedere proiectul de hot
comunei Ceica,însoțit de  raportul de specialitate nr.
general al comunei Ceica, 
             Văzând  raportul de avizare a comisiei  pentru administra
disciplină,apărarea ordinii și lini
din cadrul Consiliului local, 
            -Luând în considerare dispoz

la 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 
local al comunei Ceica,ţinută
 
                    1.Proiect de hotă

                    2.Proiect de hotărâre 
Consiliului local ,ținută la data de 

                  3. Proiect de hotărâre 
a Consiliului local ,ținută la data de 2

4.Proiect de hotă
2021. 
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H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 

cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedin ţei  extraordinare de îndat

Având  în vedere proiectul de hotărâre nr.81 din 21.12..2021 întocmit de primarul 
raportul de specialitate nr.210/21.12..2021 întocmit de secretarul 
 

zând  raportul de avizare a comisiei  pentru administrație public
și liniștii publice ,a drepturilor cetățenilor,munc
 

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

la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și complet

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  extraordinară  
ţinută la data de  22 decembrie  2021,, după cum urmeaz

ărâre  cu privire la alegerea președintelui de ș

ărâre  cu privire la aprobarea  procesului- verbal de la 
 la data de 25 noiembrie  2021  

ărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședin
 la data de 22 decembrie  2021  

Proiect de hotărâre privind  rectificarea și suplimentarea 

 

 

extraordinare de îndat ă   din  22  

.2021 întocmit de primarul 
.2021 întocmit de secretarul 

ție publică,juridică și de 
enilor,muncă și protecție socială, 

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

i completările ulterioare; 

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

  de îndată a  Consiliului 
ă cum urmează:  

edintelui de ședință 

verbal de la ședința anterioară a 

ședinței extraordinare de îndată 

i suplimentarea bugetului  local  pe anul  



 

                 5.Proiect de  privind aprobarea completării  Amenajamentului pastoral pentru pajiștile din 
comuna CEICA; 

                  6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cât și participarea la 
„Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de 
reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” pentru proiectul:  

„STAȚII DE REÎNCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA CEICA, JUDEȚUL BIHOR” 

                   7. Prezentarea  Raportulului  de activitate de către viceprimar și consilierii locali pe anul 
2021. 

 

                    8..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 

                                                                                               Secreta r general al comunei 

         Bulc ău Petru                                                                      Dorel  Octavian  Goldea    

 

 

Nr.90 din 22  decembrie   2021.                                                               Consilie ri Total  – 13  

                                                                                                            Nr.consilieri prezen ţi -  13 

                                                                                 Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru  

                                                                                                               

 

 



 


