
 

 

 

      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, 
             Văzând  raportul de avizare a comisiei  pentru administra
disciplină,apărarea ordinii și lini
din cadrul Consiliului local, 
            -Luând în considerare dispoz

la elaborarea actelor normative republicat

               În temeiul  art.135,alin.7,art.139,alin.3 si art.
 
              Consiliul local al comunei Ceica,
 
 
                                                 
 
             Art.1. Se aproba ordinea de zi pentru 
Ceica,ţinută la data de  28 februarie 
 
                  1.Proiect de hot
anterioară a Consiliului local ,

                  2. Proiect de hot
Consiliului local ,ținută la data de 28  februarie  2022 

                  3. Proiect de hot

                   4. Proiect de hot

                  5.  Proiect de hot
comunei Ceica, pentru trimestrul IV al anului 
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.5 din 22.02..2022 
raportul de specialitate nr.17/22.02..2022 
 

zând  raportul de avizare a comisiei  pentru administrație public
și liniștii publice ,a drepturilor cetățenilor,munc
 

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 : 

Se aproba ordinea de zi pentru şedinţa  ordinară  a  Consiliului
februarie  2022 ,,după cum urmează:  

.Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  procesului
 a Consiliului local ,ținută la data de 31 ianuarie  2022  

Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  
 la data de 28  februarie  2022  

Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului local pe anul 2022

Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului din surse proprii  pe anul 2022

Proiect de hotărâre privind   stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al 
comunei Ceica, pentru trimestrul IV al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea 

 

 

ei  ordinare   din  28  februarie  2022. 

2  întocmit de primarul 
2  întocmit de secretarul 

ție publică,juridică și de 
enilor,muncă și protecție socială, 

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

i completările ulterioare; 

196,alin.1,lit.a) din Codul Administrativ, 

a  Consiliului local al comunei 

cu privire la aprobarea  procesului- verbal de la ședința 

cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședinței ordinare  a 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 

privind aprobarea bugetului din surse proprii  pe anul 2022 

stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al 
ăsurilor pentru eficientizarea 



                 6.   Proiect de hotărâre privind desemnarea  unui reprezentant și a unui supleant din 
cadrul  Consiliului local al comunei Ceica pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei 
interviu privind desfășurarea concursului pentru director și dector adjunct din unutățile de 
învățământ preuniversitar de stat din comuna Ceica 

                     7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării  începand cu data de 
01.03.2022 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. 

                     8. Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatarii masei lemnoase din fondul 
forestier proprietatea comunei  CEICA,PE ANUL 2022. 

                     9. Proiect de hotărâre privind aprobarea soluției tehnice de modificare a proiectului 
de investiţie :     ”REGULARIZARE VALE ȘI CONSTRUCȚIE  POD ÎN LOCALITATEA 
COTIGLET,COMUNA CEICA ,jud.Bihor”  conform Memoriului tehnic întocmit de SC PROEXCO 
SRL., 
                    10.Informarea consiliului local al comunei Ceica cu privire la   

desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor din România 

                    11.Prezentarea raportului anual de către cele trei comisii  de specialitate 

 din cadrul Consiliului local al comunei Ceica 

                   12.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 

           Bulc ău Petru                                                             Dorel  Octavian  Goldea    

 

Nr.7 din 28  februarie  2022.                                                               Consilieri  Total  – 13  

                                                                                                            Nr.consilieri prezen ţi -  13 

                                                                                 Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru  



 


