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CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI CEICA

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedinţei din 31 iulie
lie 2019.

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 31 iulie 2019,după cum urmează:
urmeaz
1.Proiect de hotă
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
tehnico
și
a devizului general,reprezentând valoarea investiției
investi
pentru
obiectivul,,ALIMENTARE CU APĂ
AP COTIGLET,COMUNA CEICA,JUDE
CEICA,JUDEȚUL
BIHOR.”,
”, depus pentru finantare in cadrul FONDULUI DE DEZVOLTARE SI
INVESTITII, la COMISIA NA
NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞII PROGNOZĂ
PROGNOZ – CNSP
2. Proiect de hotă
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
tehnico
și
a devizului general,.reprezentând
reprezentând valoarea investiției
investi
pentru
obiectivul,,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES
LOCAL ÎN COMUNA CEICA ,JUDEȚUL
,JUDE
BIHOR.”,
”, depus pentru finantare in
cadrul FONDULUI DE DEZVOLTARE SI INVESTITII, la COMISIA NAŢIONALĂ
NA
DE STRATEGIE ŞII PROGNOZĂ
PROGNOZ – CNSP
3. Proiect de hotărâre
râre privind aprobarea executării lucrărilor
ărilor pe domeniul
public al comunei Ceica prin realizarea obiectivului de investi
investiție
ție
:”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL ÎN
COMUNA CEICA ,JUDEȚUL
,JUDE
BIHOR.”
4. Proiect de hotărâre
ărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţa
urgen d-nei Trip
Floare cu domiciliul în comuna Ceica,satul Incești,nr.26,judeţul
Ince
ul Bihor.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustarii începand cu data de
01.08.2019 a prețurilor și tarifelor practicate în aria de operare la apa
potabilă,canal-epurare și apă brută de către SC COMPANIA DE APĂ ORADEA
SA în comuna CEICA.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de functii
și a numărului de personal al aparatului de specialitate a Primarului comunei
Ceica,județul Bihor și Serviciului Public Comunitar de evidență a Persoanelor
fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local Ceica.
7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul
2019.
Art.2.Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului-direcţia juridică
-primarul comunei Ceica
-afişier

Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează
Secretar general

Mariana Corb

Dorel Octavian Goldea

Nr.64 din 31 iulie 2019.
Consilieri Total – 13,
Nr.consilieri prezenţi - 12
Hotărâre adoptată cu:12 voturi pentru

