
 

 

 

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

elaborarea actelor normative re

               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  29  septembrie
 
                 1.Proiect de hotărâre 
Consiliului local ,ținută la data de 

                  2. Proiect de hotărâre 
local ,ținută la data de 29 septembrie 

                  3.Proiect de hotărâre privind suplimentarea 

                  4.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgen
,domiciliat  în comuna Sânmartin,satul Cihei,nr.286,jude

                  5.Proiect de hotă
Gimnaziale nr.1 Ceica  a doi  reprezentanti din partea Consiliului local al c
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H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 

cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedin ţei  ordinare   din  2 9  septembrie 

Având  în vedere proiectul de hotărâre nr.58 din 23.09..2021 întocmit de primarul comunei 
raportul de specialitate nr.166/23.09.2021 întocmit de secretarul general al comunei 

zând  raportul de avizare a comisiei  pentru administrație publică
și liniștii publice ,a drepturilor cetățenilor,muncă ș

Luând în considerare dispozțiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic

elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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 : 

Se aproba ordinea de zi pentru şedinţa  ordinară  a  Consiliului local al comunei 
septembrie   2021,,după cum urmează:  

ărâre  cu privire la aprobarea  procesului- verbal de la 
 la data de 30 august  2021  

ărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședin
septembrie  2021  

ărâre privind suplimentarea și rectificarea bugetului local pe anul 2021

4.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgen
,domiciliat  în comuna Sânmartin,satul Cihei,nr.286,judeţul Bihor. 

5.Proiect de hotărâre privind desemnarea  în Consiliul de Administra
Gimnaziale nr.1 Ceica  a doi  reprezentanti din partea Consiliului local al c

 

 

septembrie  2021. 

.2021 întocmit de primarul comunei 
.2021 întocmit de secretarul general al comunei 

ie publică,juridică și de 
ă și protecție socială, din cadrul 

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

rile 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 anterioară a 

ședinței ordinare  a Consiliului 

i rectificarea bugetului local pe anul 2021 

râre privind acordarea unui ajutor de urgenţa d-nei   Copil  Lucreția  

desemnarea  în Consiliul de Administraţie al Şcolii 
Gimnaziale nr.1 Ceica  a doi  reprezentanti din partea Consiliului local al comunei Ceica .   



                 6. Proiect de hotărâre    privind aprobarea cererii de finantare si a devi zului general 
estimativ pentru proiectul: ,, "ALIMENTARE CU APA I N LOCALITATEA COTIGLET, COMUNA 
CEICA, JUDEȚUL BIHOR" 

                 7. Proiect de hotărâre    privind aprobarea cererii de finantare si a deviz ului general 
estimativ pentru proiectul: ,, "EXTINDEREA INFRASTR UCTURII DE APĂ POTABILĂ ȘI APĂ UZATĂ 
ÎN COMUNA CEICA, JUDEȚUL BIHOR" 

                 8.  Proiect de hotărâre aprobarea cererii de finantare si a devizului gener al 
estimativ pentru proiectul: "MODERNIZAREA INFRASTRU CTURII RUTIERE DE INTERES 
LOCAL ÎN COMUNA CEICA, JUDE ŢUL BIHOR "  

                   9.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 

         Nicoar ă Ioan Costel                                                              Dorel  Octavian  Goldea    

 

 

  

 

Nr.70 din 29  septembrie   2021.                                                               Consili eri Total  – 13  

                                                                                                            Nr.consilieri prezen ţi -  10 

                                                                                 Hotărâre adoptat ă cu:10 voturi pentru  

                                                                                    



 


