
  JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI   CEICA

 

      cu privire la aprobarea ordinii de zi a 
 
               În temeiul  art.135
Administrativ, 
 
              Consiliul local al comunei Ceica,
 
 
                                                 
 
 
             Art.1. Se aproba ordinea de zi pentru 
comunei Ceica,ţinută la data de  
 
          1.Proiect de hotărâre privind 
local al comunei Ceica pentru a face parte din Comisia de evaluare a performan
profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Ceica

           2.Proiect de hotărâre  privind mod
registrului agricol pentru anii 2020

           3.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ac
local  beneficiarilor de ajutor social din comuna Ceica,pentru repartizarea orelor de 
munca persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social,aferente 
anului 2021 

  4.Proiect de hotă
Judea Rareș Andrei  ,domiciliat  în comuna Ceica,satul Ince

   5. Proiect de hot
Ivan Elena  , 

                   6. Proiect de hot
devizului general actualizat rest de plat
:”REGULARIZARE VALE 
COTIGLET,COMUNA CEICA ,jud.Bihor”

UL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI   CEICA 
 

România,  jud.Bihor
Ceica,Str.Principal

Tel.

comunaceica@gmail.com
primaria.ceica@cjbihor.ro

H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 

cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedin ţei  ordinare   din 2 8

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  ordinară  a  Consiliului local al 
la data de  28 ianuarie 2021,, după cum urmează

ărâre privind  desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului 
local al comunei Ceica pentru a face parte din Comisia de evaluare a performan

ale Secretarului general al comunei Ceica 

ărâre  privind modalitatea de completare,intocmirea 
registrului agricol pentru anii 2020-2024  

ărâre privind aprobarea planului de acţiuni si lucr
local  beneficiarilor de ajutor social din comuna Ceica,pentru repartizarea orelor de 
munca persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social,aferente 

.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui ajutor de urgen
 Andrei  ,domiciliat  în comuna Ceica,satul Incești,nr.194,jude

. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui ajutor de urgen

Proiect de hotărâre   privind aprobarea indicatorilor tehnico
devizului general actualizat rest de plată la 01.01.2021 pentru obiectivul de investi
:”REGULARIZARE VALE ȘI CONSTRUCȚIE  POD ÎN LOCALITATEA 
COTIGLET,COMUNA CEICA ,jud.Bihor”  

România,  jud.Bihor  
Ceica,Str.Principal ă, nr.67 

Tel.și fax 0259/324464 
www.ceica.ro  

comunaceica@gmail.com 
primaria.ceica@cjbihor.ro  

CUI-4784210 
 
 

8 ianuarie 2021. 

) din Codul 

a  Consiliului local al 
 cum urmează:  

desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului 
local al comunei Ceica pentru a face parte din Comisia de evaluare a performanţelor 

de completare,intocmirea și ținerea la zi 

lucrări de interes 
local  beneficiarilor de ajutor social din comuna Ceica,pentru repartizarea orelor de 
munca persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social,aferente 

utor de urgenţa d-lui    
ti,nr.194,judeţul Bihor. 

râre cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţa d-nei    

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a  
 la 01.01.2021 pentru obiectivul de investiție   

IE  POD ÎN LOCALITATEA 



7. Proiect de hotărâre   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a  
devizului general actualizat rest de plată la 01.01.2021   pentru obiectivul de investiție 
”Extindere Alimentare cu apă Ceișoara,comuna CEICA,județul Bihor”. 

 

               8. Proiect de hotărâre   privind    aprobarea indicatorilor tehnico-economici  și a 
Devizului general rest de rest de plată la 01.01.2021   pentru obiectivul   de investiție  ” 
”Extindere Canalizare Menajeră Ceica-comuna CEICA”. 

              9.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea inchirierii fără licitație publică a 
unui spatiu în suprafață  utilă de 97,34 mp, nr. cad. 51426, înscris în CF 51426 Ceica, 
proprietate publică a Comunei Ceica, în scopul organizării și funcționării unui birou 
notarial . 
 
              10.Cereri și petiții 

 
 
         Art.2 .Prezenta hotărâre se comunică  cu: 
                  -Instituţia Prefectului-direcţia juridică 
                  -primarul comunei Ceica 
                  -afişier 
                            
 
 
 
                                     
         Preşedinte de şedin ţă                                               Cont rasemneaz ă 

                                                                                 Secretar general al c omunei 

    Corb Mariana                                                              Dorel Octavian Goldea  

 

 

 Nr.2 din  28 ianuarie 2021. 
 
                                                                                           Consilieri Total  – 13,  

                                                                                   Nr.consilieri preze nţi -  12 

Hotărâre adoptat ă cu:12 voturi pentru 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


