
 

 

 

 

      cu privire la aprobarea ordinii de zi a 
octombrie  2022. 
 
              Având  în vedere proiectul de hot
comunei Ceica,însoțit de  raportul de specialitate nr.
general al comunei Ceica, 
              Avizul Comisiei de specialitate pentru Comisiei de specialitate pentru 
publica,juridica si de disciplina,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor, munca 
si protectie sociala 

                              -Luând în considerare dispoz
la elaborarea actelor normative r

               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 
local al comunei Ceica,ţinută
 
 
             1. Proiect de hot ărâre  cu privire
Consiliului  local al comunei Ceica ,ţinuta la data de  

                      
                2. Proiect de hot ărâre  cu 
îndat ă  a Consiliului local , ținut
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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.76 din 04.10.2022  întocmit de 
it de  raportul de specialitate nr.152/04.10.2022  

 
Avizul Comisiei de specialitate pentru Comisiei de specialitate pentru 

disciplina,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor, munca 

Luând în considerare dispozțiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic
la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completă

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

Consiliul local al comunei Ceica,, 

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 

Se aproba ordinea de zi pentru şedinţa  extraordinară de îndat
ţinută la data de  05 octombrie   2022 ,,după cum urmeaz

ărâre  cu privire    la aprobarea  procesului -verbal de la şedinta 

local al comunei Ceica ,ţinuta la data de  29 septembrie  202

ărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  
ținut ă la data de 05 octombrie  2022  

 

 

extraordinare de îndat ă   din  05 

.2022  întocmit de primarul 
.2022  întocmit de secretarul 

Avizul Comisiei de specialitate pentru Comisiei de specialitate pentru administratie 
disciplina,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor, munca 

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 OUG nr.57/2019 privind  

extraordinară de îndată  a  Consiliului 
ă cum urmează:  

verbal de la şedinta  ordinară  a  

2022. 

privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședin ței extraordinare de 



             3. Proiect de hotărâre  cu privire la modificarea anexei 1 la  HCL nr. 66 din 30.08.2021 
privind participarea la „Programului privind creşterea eficienţei energetice în clădirile publice” pentru 
proiectul: “Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la Cladirea Primariei 
din localitatea Ceica judetul Bihor” 

 

                                                           

                     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.71  din 05 octombrie  2022.                                                           Consilieri To tal  – 13  

                                                                                                            Nr.consilieri prezen ţi -  9 

                                                                                 Hotărâre adoptat ă cu:9 voturi pentru  

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nr.76 din 04.10.2022 

                                                                                                  

Privind propunerea de aprobare a Ordinii de zi pent ru 
îndat a Consiliului

Având în vedere Dispozi
propune Ordinea de zi a şedinţ
de 05.10...2022, orele 13 și R
județul Bihor, 

Ţinând cont de prevederile art. 135 din Ordonan
Codul administrativ, referitoare
propunerea celui care, în condiţ
 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. 1, coroborate cu cele ale art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonan
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
 

Primarul comunei Ceica,jude

Art. 1 Se aprobă Ordinea de zi a 
Comunei Ceica , din data de 05.10.

             1. Proiect de hot ărâre  cu privire
Consiliului  local al comunei Ceica ,ţinuta la data de  29 septembrie  2022.

               2. Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  
îndat ă  a Consiliului local , ținut

      3. Proiect de hot ărâre  cu privire
privind participarea la „Programului privind cre
publice” pentru proiectul: “Cresterea eficientei en ergetice si gestionarea inteligenta a 
energiei la Cladirea Primariei din localitatea Ceic a judetul Bih
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind propunerea de aprobare a Ordinii de zi pent ru şedin
a Consiliului  Local al Comunei   Ceica  convocat ă pe data de 

Având în vedere Dispoziţia Primarului nr. 157 din 04.10. 2022  prin care primarul comunei 
şedinţei extraordinare de îndată  a Consiliului Local al Comunei 

i Raportul  de specialitate  întocmit de secretarul general al comunei 

inând cont de prevederile art. 135 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, referitoare la aprobarea ordinii de zi a şedinţelor de c
propunerea celui care, în condiţiile art. 133, a cerut întrunirea consiliului local,

În temeiul prevederilor art. 133 alin. 1, coroborate cu cele ale art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonan
 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Ceica,județul  Bihor, inițiază următorul, 

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 

 Ordinea de zi a şedinţei    extraordinare  de îndat
05.10..2022 , orele 13 , după cum urmează: 

ărâre  cu privire    la aprobarea  procesului -verbal de la şedinta  ordinară  a  

Consiliului  local al comunei Ceica ,ţinuta la data de  29 septembrie  2022.

ărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  
ținut ă la data de 05 octombrie  2022  

ărâre  cu privire  la modificarea anexei 1 la  HCL nr. 66 di
privind participarea la „Programului privind cre şterea eficien ţei energetice în cl
publice” pentru proiectul: “Cresterea eficientei en ergetice si gestionarea inteligenta a 
energiei la Cladirea Primariei din localitatea Ceic a judetul Bih or ” 

                              Primar 

ȘOVRE ANA LIVIA 

 

 

Privind propunerea de aprobare a Ordinii de zi pent ru şedin ţa extraordinar ă de 
ă pe data de 05.10.2022 

prin care primarul comunei Ceica  
a Consiliului Local al Comunei Ceica din data 

întocmit de secretarul general al comunei Ceica, 

ă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
ţelor de către consiliul local, la 

iile art. 133, a cerut întrunirea consiliului local, 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. 1, coroborate cu cele ale art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța 

de îndată a Consiliului Local al 
 

verbal de la şedinta  ordinară  a  

Consiliului  local al comunei Ceica ,ţinuta la data de  29 septembrie  2022. 

râre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședin ței extraordinare de 

HCL nr. 66 di n 30.08.2021 
ţei energetice în cl ădirile 

publice” pentru proiectul: “Cresterea eficientei en ergetice si gestionarea inteligenta a 
 



 
 
 



 

 

   

Nr.152 din 05.10.2022 

                                          

La proiectul de hot
şedin ţa extra
Ceica  convocat

Având în vedere Dispozi
comunei Ceica  propune Ordinea 

Local al Comunei Ceica din data de 
 

Ţinând cont de prevederile art. 135 din Ordonan
57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la aprobarea 
către consiliul local, la propunerea celui care, în condi
consiliului local, 
 

 Ordinea de zi a ş
Comunei Ceica , din data de 

            1.  Proiect de hotărâre  cu privire
ordinară  a  Consiliului  local al comunei Ceica ,

                     INIȚIATOR: d

MATERIALELE CARE ÎNSO

                      Referatul de aprobare  a ini

                     Raportul de specialitate întocmit de d
Dorel Octavian Goldea 

                    Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica c
s-a  transmis spre avizare proiectul de hot
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                                          RAPORT DE SPECIALITATE  

La proiectul de hot ărâre privind aprobarea Ordinii de zi pentru 
extra ordinar ă de îndat a Consiliului Local al Comunei   

Ceica  convocat ă pe data de 05.10..2022 

Având în vedere Dispoziţia Primarului nr. 157 din 04.10.  2022  prin care primarul 
comunei Ceica  propune Ordinea de zi a şedinţei extraordinare de îndat

Local al Comunei Ceica din data de 05.10.2022, orele 13 

inând cont de prevederile art. 135 din Ordonanța de urgenț
57/2019 privind Codul administrativ, referitoare la aprobarea ordinii de zi a 

tre consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 133, a cerut întrunirea 

Ordinea de zi a şedinţei    extraordinare de îndată   a Consiliului Local al 
Comunei Ceica , din data de 05.10. 2022 , orele 13 , va fi după cum urmeaz

Proiect de hotărâre  cu privire   la aprobarea  procesului -verbal de la 
  a  Consiliului  local al comunei Ceica ,ţinuta la data de  29 septembrie 

IATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 

Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul de specialitate întocmit de d-nul secretar general al comunei  

Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica c
a  transmis spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.3 

 

 

Ordinii de zi pentru 
a Consiliului Local al Comunei   

2022  prin care primarul 
de îndată a Consiliului 

2022, orele 13 , 

ță a Guvernului nr. 
ordinii de zi a şedinţelor de 

iile art. 133, a cerut întrunirea 

a Consiliului Local al 
 cum urmează: 

verbal de la şedinta  
29 septembrie   2022. 

ărâre; 

general al comunei  

Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia i 



             2 . Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședinței 
extraordinare  de  îndată a Consiliului local ,ținută la data de 05 octombrie  2022  

                     INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 

                      Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

                     Raportul de specialitate întocmit de d-nul secretar general al comunei  
Dorel Octavian Goldea 

                    Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia i 
s-a  transmis spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr..2 

          3. Proiect de hotărâre    pentru modificarea anexei 1 la  HCL nr. 66 din 30.08.2021 
privind participarea la „Programului privind creşterea eficienţei energetice în clădirile 
publice” pentru proiectul: “Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a 
energiei la Cladirea Primariei din localitatea Ceica judetul Bihor        
              INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 

                      Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

                     Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier achiziții publice Bar Ivan 
Maria 

                    Comisia de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Ceica căreia i 
s-a  transmis spre avizare proiectul de hotărâre:comisia nr.1 

 

                       Consider ăm legal ă şi oportun ă adoptarea unui proiect de hot ărâre 
privind aprobarea Ordinii de zi pentru ședin ța extraordinar ă de îndat ă , din data de 
05.10..2022  în conformitate cu prevederilor art. 1 33 alin. 1 lit. a, coroborate cu cele 
ale art. 135 alin. 1 și alin. 2 din Ordonan ța de urgen ță a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ și îl propunem spre adoptare în ședin ța extraordinar ă 
de îndat ă a Consiliului Local al comunei CEICA convocat ă în data de 05.10.2022. 

 

SECRETAR GENERAL 

DOREL OCTAVIAN GOLDEA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


