
 

 

 

      cu privire la aprobarea ordinii de zi a 
2022. 
 
              Având  în vedere proiectul de hot
comunei Ceica,însoțit de  raportul de specialitate nr.
general al comunei Ceica, 
              Avizul Comisiei de specialitate pentru 
publica,juridica si de disciplina,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor, munca 
si protectie sociala 

                              -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 
local al comunei Ceica,ţinută
 
             1.Depunerea jur ământului de c

 
            2.  Proiect de hot ărâre  cu privire
Consiliului  local al comunei Ceica ,ţinuta la data de  

                      
                3 . Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  
îndat ă  a Consiliului local , ținut
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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

Având  în vedere proiectul de hotărâre nr.62 din 17.08.2022 
raportul de specialitate nr.128/17.08..2022  
 

Avizul Comisiei de specialitate pentru Comisiei de specialitate pentru 
,juridica si de disciplina,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor, munca 

Luând în considerare dispozțiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic
elor normative republicată, cu modificările și completă

În temeiul  art.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
ţinută la data de  18 august   2022 ,, după cum urmeaz

ământului de c ătre d -l consilier Laz ăr Florin Radu

ărâre  cu privire    la aprobarea  procesului -verbal de la şedinta 

local al comunei Ceica ,ţinuta la data de  11 iulie  2022. 

. Proiect de hot ărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  
ținut ă la data de 18 august  2022  

 

 

extraordinare de îndat ă   din  18 august  

2  întocmit de primarul 
.2022  întocmit de secretarul 

Comisiei de specialitate pentru administratie 
,juridica si de disciplina,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor, munca 

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 OUG nr.57/2019 privind  

extraordinară de îndată  a  Consiliului 
ă cum urmează:  

r Florin Radu  

verbal de la şedinta  ordinară  a  

râre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședin ței extraordinare de 



 

          4. Proiect de hot ărâre privind  aprobarea participării Comunei Ceica la Programul privind 
creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, finanțat prin AFM, pentru proiectul 
intitulat “Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public  din comuna Ceica, Judetul 
Bihor”                         
 

          5. Proiect de hot ărâre   privind   aprobarea documentaţiei tehnico-economica  (faza D.a.l.i) şi 
a indicatorilor tehnico-economici in proiectul intitulat “Cresterea eficientei energetice a 
infrastructurii de iluminat public din comuna Ceica, Judetul Bihor”                                     

                                                           

                     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 

           Marchi ș  Florin                                                                   Dorel  Octavian  Goldea    

 

 

 

 

Nr.57  din 18  august  2022.                                                                       Consilieri Total  – 13  

                                                                                                            Nr.consilieri prezen ţi -  10 

                                                                                 Hotărâre adoptat ă cu:10 voturi pentru  

                                                                                                  

 

 

 



 


