
  JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI   CEICA

 

      cu privire la aprobarea ordinii de zi a 
 
               În temeiul  art.
Administrativ, 
 
              Consiliul local al comunei Ceica,
 
 
                                                 
 
 
             Art.1. Se aproba ordinea de zi pentru 
al comunei Ceica,ţinută la data de  
 

  1.Proiect de hotărâre
Intercomunitară Crișul Negru
           2.Proiect de hotărâre
persoanelor defavorizate  în cadrul
încadrează  în nici o categorie de la lit.a

stabilirea unor măsuri necesare în vederea implement

         3.Proiect de hotărâre
utilaje ce fac parte din parcul auto al Prim
            

         4.Proiect de hotărâre
urgență în comuna Ceica.

                5.Proiect de hotărâre
Ceica prin realizarea obiectivului de investitie 
Ceica”  jud.Bihor  

              6.Proiect de hotărâre
Ceica de acordare a calificativului secretarului comunei Ceica la evaluarea 
performanțelor individuale pentru anul 2019.

          7.Proiect de hotărâre
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 
anului   2020. 

UL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI   CEICA 
 

România,  jud.Bihor
Ceica,Str.Principal

Tel.
www.primariaceica.ro

primaria.ceica@cjbihor.ro

H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 

cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedin ţei  din 30 ianuarie

În temeiul  art.135,alin.7,art.139,alin.3 si art.196,alin.1,lit.

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 
inută la data de  30 ianuarie  2020, după cum urmeaz

ărâre  privind aprobarea cotizaţiei la Asociaţia de Dezvoltare 
ul Negru 
ărâre  privind   stabilirea  criteriilor de acordare a ajutoarelor 

persoanelor defavorizate  în cadrul  POAD  la nivelul comunei Ceica,care nu se 
  în nici o categorie de la lit.a-b ),al art.3 din Hotărârea nr.784/2018  privind 

suri necesare în vederea implementării  POAD. 

râre  privind aprobarea  cotei de carburanți pentru  autovehicule 
utilaje ce fac parte din parcul auto al Primăriei comunei Ceica pentru anul 2020.

ărâre  privind stabilirea  criteriilor de acordare a ajutoarelor de 
 în comuna Ceica. 

ărâre    privind aprobarea afectării domeniului public al comunei 
Ceica prin realizarea obiectivului de investitie :„Modernizare piață Ceica în localitatea 

hotărâre   cu privire la propunerea  Consiliului local al comunei 
Ceica de acordare a calificativului secretarului comunei Ceica la evaluarea 

elor individuale pentru anul 2019. 

ărâre   cu privire la aprobarea planului de acţiuni si lucr
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 

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

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

primaria.ceica@cjbihor.ro  
 
 

30 ianuarie   2020. 

lit.a) din Codul 

ă a  Consiliului local 
cum urmează:  

ţia de Dezvoltare  

privind   stabilirea  criteriilor de acordare a ajutoarelor 
POAD  la nivelul comunei Ceica,care nu se 

rârea nr.784/2018  privind 

i pentru  autovehicule și 
riei comunei Ceica pentru anul 2020. 

stabilirea  criteriilor de acordare a ajutoarelor de 

rii domeniului public al comunei 
 Ceica în localitatea 

cu privire la propunerea  Consiliului local al comunei 
Ceica de acordare a calificativului secretarului comunei Ceica la evaluarea 

ţiuni si 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 



         8.  Proiect de hotărâre  privind stabilirea coeficienților și a  salariilor nominale  de 
bază lunare ale  funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul primăriei 
comunei Ceica,  pentru anul 2020. 

            9. Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali pe semestrul II al 
anului 2019,prezentat de d-na consilier principal Prială Florica Elisabeta 

             10.Raport privind activitatea desfășurată de SPCLEP Ceica în anul  2019-
prezentat de d-na  consilier asistent  Popa Delia Monica 
 
             11.Prezentarea deciziei nr.49/05.12.2019 a Camerei de Conturi 
Bihor,prezentată de d-na Pop Florentina Delia –consilier principal în cadrul Biroului 
Financiar Contabil 

            12. 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 co munei 

          Buhaș Mihai                                                         Dorel Octavian Goldea  

 

 

 Nr.3 din  30 ianuarie  2020. 
                                                                                           Consilieri Total  – 13,  

                                                                                   Nr.consilieri preze nţi -  13 

Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


