
  JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI   CEICA

 

              cu privire la aprobarea ordinii de zi a 
14 octombrie  2020. 
 
               În temeiul  art.135
Administrativ, 
 
              Consiliul local al comunei Ceica,
 
                                                 
 
             Art.1. Se aproba ordinea de zi pentru 
Consiliului local al comunei 
urmează:  
              1.Proiect de hotărâre privind
proiectul: "Creșterea capacit
cadrele didactice din Comuna Ceica, jude

                   2.Proiect de hot
de proiectul:  "Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informa
tabletelor școlare precum 
desfășurării activității didactice în mediu on

               3.Cereri și petiții 

          Art.2 .Prezenta hotărâre se comunic
                  -Instituţia Prefectului
                  -primarul comunei Ceica
                  -afişier 
                             
                                                  
         Preşedinte de şedin ţă

                                                                                    

Nicoar ă ioan Costel                                                      

 

 Nr.59  din  14 octombrie  2020.

                                                                           

                                                                 

UL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI   CEICA 
 

România,  jud.Bihor
Ceica,Str.Principal

Tel.
www.primariaceica.ro

primaria.ceica@cjbihor.ro

H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 

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

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
Consiliului local al comunei Ceica,ţinută la data de  14 octombrie  2020

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de 
terea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID

drele didactice din Comuna Ceica, județul Bihor" 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului si a  Cheltuielilor legate 

Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informa
precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare 
ii didactice în mediu on-line, in Comuna Ceica, jude

 

Prezenta hotărâre se comunică  cu: 
ia Prefectului-direcţia juridică 

primarul comunei Ceica 

                                                   
edin ţă                                               Contrasemneaz

                                                                                    Secretar general al comunei

 ioan Costel                                                      Dorel Octavian Goldea 

octombrie  2020.                                          Consilieri Total  

                                                                                            Nr.consilieri prezenţi 

                                                                      Hotărâre adoptată cu:12  

România,  jud.Bihor  
Ceica,Str.Principal ă, nr.67 

Tel.și fax 0259/324464 
www.primariaceica.ro  

primaria.ceica@cjbihor.ro  
 
 

extraordinare de îndat ă din 

) din Codul 

de îndată a  
2020    ,după cum 

aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de 
ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si 

privind aprobarea proiectului si a  Cheltuielilor legate 
Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul 

i a altor echipamente/dispozitive electronice necesare 
line, in Comuna Ceica, județul Bihor 

Contrasemneaz ă 

general al comunei  

Dorel Octavian Goldea  

Consilieri Total  – 13  

Nr.consilieri prezenţi -  12 

 voturi pentru 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


