
 

 

 

      cu privire la aprobarea ordinii de zi a 
 
              Având  în vedere proiectul de hot
comunei Ceica,însoțit de  raportul de specialitate nr.
general al comunei Ceica, 

                                Avizul Comisiei de specialitate pentru înv
culturale ,protecţie copii –tineret 

            -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 Codul Administrativ,
 
 
              Consiliul local al comunei Ceica,
 
 
 
                                                 
 
 
             Art.1. Se aproba ordinea de zi pentru 
Ceica,ţinută la data de  21 aprilie
 
                 1.Proiect de hotă
anterioară a Consiliului local ,

                  2.. Proiect de hot
Consiliului local ,ținută la data de 21  aprilie  2022 

                   3. Proiect de hotăr
comunei Ceica, pentru trimestrul I al anului 2022 
acestei activități 
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H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

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

Având  în vedere proiectul de hotărâre nr.34 din 15.04...202
raportul de specialitate nr.76/15.04...2022 
 

Comisiei de specialitate pentru învăţămant,cultură, sănatate 
tineret şi sport, turism  

Luând în considerare 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 Codul Administrativ,

Consiliul local al comunei Ceica,, 

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 

aproba ordinea de zi pentru şedinţa  ordinară  a  Consiliului local al comunei 
1 aprilie    2022 ,,după cum urmează:  

ărâre  cu privire la aprobarea  procesului-
Consiliului local ,ținută la data de 13 aprilie   2022  

Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  
 la data de 21  aprilie  2022  

ărâre    privind  stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al 
comunei Ceica, pentru trimestrul I al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea 

 

 

ei  ordinare   din  21 aprilie  2022. 

.2022  întocmit de primarul 
2  întocmit de secretarul 

, sănatate şi activitaţi social  

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, 

a  Consiliului local al comunei 

- verbal de la ședința 

cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședinței ordinare  a 

privind  stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al 
surilor pentru eficientizarea 



                  4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general 
estimativ pentru proiectul: „ÎNFIINŢAREA REŢELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUŢIE A 
GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE CĂPÂLNA, POMEZEU, HOLOD, DOBREȘTI 
RĂBĂGANI, CEICA, SÂMBĂTA, JUDEŢUL BIHOR” 

                      5. Proiect de hotărâre    cu privire la aprobarea  Planului de analiza şi acoperire a 
riscurilor din comuna Ceica,pentru anul 2022. 

                                       

                  6. Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului local pentru anul 2022 

 

                   7.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.28 din 21  aprilie  2022.                                                               Consilieri Total  – 13  

                                                                                                            Nr.consilieri prezen ţi -  12 

                                                                                 Hotărâre adoptat ă cu:12 voturi pentru  



 


