
 

 

 

                      PENTRU A
DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI 

Având în vedere: 
-proiectul de hotărâre nr. 

proiectului nr.150  din 26
initiator al proiectului de hotarare;

- raportul de specialitate nr.
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica, judetul Bihor;
propune actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Ceica, actualizand la 
Capitolul VII Obiective si prioritati 2021
Dezvoltare Locala, Economie 
investitiilor/activitatilor cuprinse in proiectele „
gestionarea inteligenta a energiei la Cladirea Primariei  din localitatea Ceica judetul 
Bihor” și „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la 
Dispensar uman din localitatea Ceica judetul Bihor 

- Avand la baza un studiu social privind nevoile si prioritatile de investitii ale 
cetatenilor din comuna Ceica
Locala a Comunei Ceica
dezvoltarea coerenta si durabila a comunitatii pe sectoare de activitati;

- Tinand cont de Ghidul de finantare din 16 noiembrie 2020 a Programului 
privind creşterea eficienţei energetice 
publice, publicat in Monitorul Oficial nr. 1129 din 24 noiembrie 2020;

- cunoscand ca dezvoltarea economica si sociala a unei localitati sau zone este 
legata de existenta unei strategii de dezvoltare care analizeaza situatia existenta si 
prevede directiile de dezvoltare precum si prioritatile proiectelor;
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H  O  T  Ă R Â  R  E 

PENTRU APROBAREA ACTUALIZARII STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI CEICA 

  

ărâre nr. 56  din 26.08. 2021,însoțit de  referatul de aprobare 
6.08.2021 a dnei. primar – Șovre Ana-

initiator al proiectului de hotarare; 
raportul de specialitate nr.157 din 26.08. intocmit de compartimentul de resort 

aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica, judetul Bihor;
propune actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Ceica, actualizand la 
Capitolul VII Obiective si prioritati 2021-2027, punctul 3. Direc

tare Locala, Economie Şi Turism (pagina 196), prin includerea 
investitiilor/activitatilor cuprinse in proiectele „Cresterea eficientei energetice si 
gestionarea inteligenta a energiei la Cladirea Primariei  din localitatea Ceica judetul 

a eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la 
Dispensar uman din localitatea Ceica judetul Bihor ”; 

Avand la baza un studiu social privind nevoile si prioritatile de investitii ale 
Ceica, realizat la nivelul Comunei, Strategia de Dezvoltare 

Ceica stabileste obiective, masuri si actiuni
dezvoltarea coerenta si durabila a comunitatii pe sectoare de activitati;

Tinand cont de Ghidul de finantare din 16 noiembrie 2020 a Programului 
ţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în cl

publice, publicat in Monitorul Oficial nr. 1129 din 24 noiembrie 2020;
cunoscand ca dezvoltarea economica si sociala a unei localitati sau zone este 

enta unei strategii de dezvoltare care analizeaza situatia existenta si 
prevede directiile de dezvoltare precum si prioritatile proiectelor; 

 

 

ROBAREA ACTUALIZARII STRATEGIEI DE 
 

it de  referatul de aprobare al 
-Livia, in calitate de 

. intocmit de compartimentul de resort 
aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica, judetul Bihor; prin care 

propune actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Ceica, actualizand la 
2027, punctul 3. Direcţia Strategică  - 

i Turism (pagina 196), prin includerea 
Cresterea eficientei energetice si 

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

Avand la baza un studiu social privind nevoile si prioritatile de investitii ale 
nei, Strategia de Dezvoltare 

stabileste obiective, masuri si actiuni/proiecte pentru 
dezvoltarea coerenta si durabila a comunitatii pe sectoare de activitati; 

Tinand cont de Ghidul de finantare din 16 noiembrie 2020 a Programului 
ă a energiei în clădirile 

publice, publicat in Monitorul Oficial nr. 1129 din 24 noiembrie 2020; 
cunoscand ca dezvoltarea economica si sociala a unei localitati sau zone este 

enta unei strategii de dezvoltare care analizeaza situatia existenta si 



       Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru  programe de 
dezvoltare economico-sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al 
comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului,din cadrul Consiliului local al 
comunei Ceica, , 

            În temeiul art. 129 alin. 4,lit.e,alin.2 litera b), coroborat cu prevederile art. 139 
alin. 1 art.196,alin.1,lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative 

 

HOTĂRĂŞTE: 

        Art. 1.  Se aprobă actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Ceica, 
in sensul actualizarii la Capitolul VII Obiective si prioritati 2021-2027, punctul 3. Direcţia 
Strategică  - Dezvoltare Locala, Economie Şi Turism (pagina 196), prin includerea 
investitiilor/activitatilor cuprinse in proiectele „Cresterea eficientei energetice si 
gestionarea inteligenta a energiei la Cladirea Primariei  din localitatea Ceica judetul 
Bihor” și „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la 
Dispensar uman din localitatea Ceica judetul Bihor”, conform anexei 1 care face parte 
integranta din prezenta. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Ceica. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor; 
- Consiliul Judeţean Bihor; 
- Se aduce la cunoştinţa publică. 
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   Nr.68  din 30 august   2021. 

Consilieri total-13 

Nr.consilieri prezen ţi -  12 
 

Hotărâre adoptat ă cu: 12 voturi pentru 



 


