
 

 

 

      cu privire la aprobarea ordinii de zi a 
 
 
              Având  în vedere proiectul de hot
Ceica,însoțit de referatul de aprobare nr
întocmit de secretarul general al comunei 
             Văzând  raportul de avizare a comisiei  pentru administra
disciplină,apărarea ordinii și lini
Consiliului local, 
            -Luând în considerare dispoz

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 
Ceica,ţinută la data de  29  iu lie
 
                 1.Proiect de hotă
anterioară a Consiliului local ,

                  2. Proiect de hot
Consiliului local ,ținută la data de 2

                  3.Proiect de hotă
2021 

                 4.Proiect de hotă
pe anul 2021 
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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  iu

Având  în vedere proiectul de hotărâre nr.43 din 23.07..2021 întocmit de primarul comunei 
it de referatul de aprobare nr130  din 23.07.2021 și raportul de specialitate nr.

întocmit de secretarul general al comunei Ceica, 
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

ormative 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 
lie   2021,,după cum urmează:  

ărâre  cu privire la aprobarea  procesului-
 a Consiliului local ,ținută la data de 28 iunie 2021  

Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  
 la data de 29  iulie 2021  

3.Proiect de hotărâre privind suplimentarea și rectificarea bugetului local pe anul 

4.Proiect de hotărâre privind suplimentarea și rectificarea bugetului din surse propri

 

 

iu lie  2021. 

.2021 întocmit de primarul comunei 
i raportul de specialitate nr.136/23.07.2021 

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 

cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședinței ordinare  a 

i rectificarea bugetului local pe anul 

i rectificarea bugetului din surse propriii 



                     5.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui dispozitiv 1 aparat etilotest 
AlcoQuant 6020 plus Wireless 200 cu seria A431106 ,o imprimantă termică având seria 
202W0426 și accesoriile necesare și transmiterea în folosință gratuită Inspectoratului de Poliție 
Județean Bihor, Postul de Poliție Ceica 

                     6. Proiect de hotărâre privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol al 
comunei Ceicaț pentru trimestrul II al anului 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea 
acestei activități 

                       7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei CEICA . la parteneriatul 
public-privat de dezvoltare locală ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DE IZVORUL  

CRIȘURILOR pentru perioada de programare PNDR 2023-2027 

                 8. Proiect de hotărâre    privind  modificarea HCL nr. 34 din 24.04.2019,privind 

aprobarea depunerii cererii de finanțare, numirea liderului de proiect d-nei Șovre Ana Livia și a 

coordonatorului de proiect d-na Reștea Florica 

                  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 

                                                                                              Secretar  general al comunei 

         Corb Florin                                                                      Dorel  Octavian  G oldea    

  

 

Nr.55  din 29  iulie   2021.                                                                          Consilieri Total  – 13  

                                                                                                            Nr.consilieri prezen ţi -  10 

                                                                                 Hotărâre adoptat ă cu:10 voturi pentru  


