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H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

 
      cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedin ţei  extraordinare de îndat ă   din  09 
decembrie  2022. 
 
              Având  în vedere proiectul de hotărâre nr.91 din 09.12.2022  întocmit de primarul 
comunei Ceica,însoțit de  raportul de specialitate nr.180/09.12.2022  întocmit de secretarul 
general al comunei Ceica, 
              Avizul Comisiei de specialitate pentru Comisiei de specialitate pentru administratie 
publica,juridica si de disciplina,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor, munca 
si protectie sociala 

                              -Luând în considerare dispozțiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
la 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 OUG nr.57/2019 privind  
Codul Administrativ, 
 
 
              Consiliul local al comunei Ceica,, 
 
 
                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
             Art.1. Se aproba ordinea de zi pentru şedinţa  extraordinară de îndată  a  Consiliului 
local al comunei Ceica,ţinută la data de  09 decembrie   2022 ,, după cum urmează:  
 
 
              1. Proiect de hot ărâre privind alegerea pre ședintelui de ședin ță 

                2.Proiect de hot ărâre  cu privire    la aprobarea  procesului -verbal de la şedinta  ordinară  a  

Consiliului  local al comunei Ceica ,ţinuta la data de  28 noiembrie  2022. 

                      
                3. Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședin ței extraordinare de 
îndat ă  a Consiliului local , ținut ă la data de 09 decembrie  2022  

 



4. Proiect de hot ărâre  privind participarea comunei CEICA la implementarea proiect ului 
,,VELO APUSENI – Amenajare trasee cicloturistice în  Munții Apuseni, pe zona Jude țelor Bihor, 

Cluj și Alba”, din cadrul Investi ției I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee ciclotu ristice la 
nivel na țional” finan țat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultur ă  

 
 

                                                           

                     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 

           Gale Florian                                                                 Dorel  Octavia n  Goldea    

 

 

 

 

Nr.95  din 09 decembrie  2022.                                                           Consilieri To tal  – 13  

                                                                                                            Nr.consilieri prezen ţi -  8 

                                                                                 Hotărâre adoptat ă cu:8 voturi pentru  

                                                                                                  

 

 


