
 

 

 

      cu privire la aprobarea ordinii de zi a 
 
 
              Având  în vedere proiectul de hot
Ceica,însoțit de raportul de specialitate nr.
Ceica, 
              Văzând raportul de avizare al 
activitaţi social  culturale ,protec
 
               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  30 august 
 
                 1.Proiect de hotărâre 

                 2.Proiect de hotărâre 
Consiliului local ,ținută la data de 29 iulie 2021 

                  3. Proiect de hotărâre 
Consiliului local ,ținută la data de 

      4.Proiect de hotărâre privind 
 
      5.Proiect de  hotărâre 

şi gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant”
proiectul: ,,Cresterea eficientei energetice si gestionarea 
localitatea Ceica judetul Bihor
 

      6.Proiect de  hotărâre 
şsi gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destin
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H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 

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

Având  în vedere proiectul de hotărâre nr.52 din 26.08..2021 întocmit de primarul comunei 
it de raportul de specialitate nr.153/26.08.2021 întocmit de secretarul general al comunei 

zând raportul de avizare al  Comisiei de specialitate  pentru învăţă
i social  culturale ,protecţie  socială,                 

n 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  extraordinară  a  Consiliului local al comunei 
30 august   2021,,după cum urmează:  

ărâre  cu privire la alegerea președintelui de ședin

ărâre  cu privire la aprobarea  procesului- verbal de la 
 la data de 29 iulie 2021  

ărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședin
 la data de  30  august 2021  

ărâre privind  suplimentarea și  rectificarea  bugetului local pe anul 2021

ărâre privind participarea la “Programul privind cresterea eficientei energetice 
i gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant”

Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la Cladirea Primariei din 
localitatea Ceica judetul Bihor” 

ărâre privind participarea la “Programul privind cresterea eficientei energetice 
si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant”

 

 

ordinare   din  30  august  2021. 

.2021 întocmit de primarul comunei 
.2021 întocmit de secretarul general al comunei 

Comisiei de specialitate  pentru învăţămant,cultură, sănatate şi 

n temeiul  art.135,alin.7,art.139,alin.3 si art.196,alin.1,lit.a) din Codul Administrativ, 

a  Consiliului local al comunei 

ședință 

verbal de la ședința anterioară a 

ședinței extraordinare  a 

rectificarea  bugetului local pe anul 2021 

privind participarea la “Programul privind cresterea eficientei energetice 
i gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant” pentru 

inteligenta a energiei la Cladirea Primariei din 

privind participarea la “Programul privind cresterea eficientei energetice 
atie de unitati de invatamant” pentru 



proiectul: ,,Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la Dispensar uman din 
localitatea Ceica judetul Bihor” 

 
               7. Proiect de  hotărâre privind   APROBAREA ACTUALIZARII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 
LOCALA A COMUNEI CEICA 

 

                8.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 

         Nicoară Ioan Costel                                                      Dorel  Octavian  Goldea    

 

  

 

Nr.64  din 30  august   2021.                                                                          Consilieri Total  – 13  

                                                                                                                    Nr.consilieri prezen ţi -  12 

                                                                                        Hotărâre adoptat ă cu:12 voturi pentru 

 

 

 

 

                                                                                    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


