
JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   CEICA

 

 
      PRIVIND APROBAREA COMPLETARII STRATEGIEI DE DEZVOLT ARE

                  LOCALA      A  

 

            Având în vedere  referatul  de aprobare al proiectului 

, prin care propune completarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Ceica, introducand la pagina 

92 CAPITOLUL III. OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI

adaugă obiectivul Măsuri preventive pentru reducerea 

adverse şi catastrofale, cu proiectul specific 

comuna Ceica, județul Bihor”. 

- Avand la baza un studiu social privind nevoile si prioritatiile de inve

Ceica, realizat la nivelul Comunei, de Dezvoltare Locala a Comunei Ceica stabileste obiective, masuri si 

actiuni/proiecte pentru dezvoltarea coerenta si durabila a comunitatii pe sectoare de activitati;

- 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;

 În baza  prevederilor 
lit.”e,,art.139,alin.3,lit.d,art.196,alin.1,lit.a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

 

Consiliul local al comunei Ceica, 

 

 

Art. 1. Se aprobă completarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei 

completarii la pagina 92 CAPITOLUL III. OBIECTIVE 

Agriculură unde se adaugă obiectivul 

naturale, evenimentelor adverse şi catastrofa

dezinfecție și dezinsecție, în comuna Ceica, județul Bihor”.

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

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   CEICA 
 

România,  jud.Bihor
Ceica,Str.Principală, nr.67

Tel.și fax 0259/324464
www.ceica.ro

primaria.ceica@cjbihor.ro

H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

PRIVIND APROBAREA COMPLETARII STRATEGIEI DE DEZVOLT ARE

 COMUNEI  CEICA 

Având în vedere  referatul  de aprobare al proiectului și raportul compartimentului 

, prin care propune completarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Ceica, introducand la pagina 

ȘI PRIORITĂȚI, subpunctul Direcția strategică II: Agriculură

Măsuri preventive pentru reducerea efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor 

, cu proiectul specific “Achiziționare instalație de dezinfecție și dezinsecție, în 

Avand la baza un studiu social privind nevoile si prioritatiile de investitii ale cetatenilor din comuna 

Ceica, realizat la nivelul Comunei, de Dezvoltare Locala a Comunei Ceica stabileste obiective, masuri si 

actiuni/proiecte pentru dezvoltarea coerenta si durabila a comunitatii pe sectoare de activitati;

oltarea 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; 

În baza  prevederilor  art.129 ,alin.(1), ,alin.(2) lit. “b”, 
,,art.139,alin.3,lit.d,art.196,alin.1,lit.a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Consiliul local al comunei Ceica,  

HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă completarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei 

CAPITOLUL III. OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI, subpunctul 

unde se adaugă obiectivul Măsuri preventive pentru reducerea efectelor dezastrelor 

naturale, evenimentelor adverse şi catastrofale, cu proiectul specific “Achizi

ție și dezinsecție, în comuna Ceica, județul Bihor”. 

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

România,  jud.Bihor 
Ceica,Str.Principală, nr.67 

și fax 0259/324464 
www.ceica.ro 

primaria.ceica@cjbihor.ro 
CUI-4784210 

PRIVIND APROBAREA COMPLETARII STRATEGIEI DE DEZVOLT ARE 

compartimentului de specialitate 

, prin care propune completarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Ceica, introducand la pagina 

ția strategică II: Agriculură unde se 

efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor 

ționare instalație de dezinfecție și dezinsecție, în 

stitii ale cetatenilor din comuna 

Ceica, realizat la nivelul Comunei, de Dezvoltare Locala a Comunei Ceica stabileste obiective, masuri si 

actiuni/proiecte pentru dezvoltarea coerenta si durabila a comunitatii pe sectoare de activitati; 

oltarea economica si sociala a unei localitati sau zone este legata de 

existenta unei strategii de dezvoltare care analizeaza situatia existenta si prevede directiile de 

1), ,alin.(2) lit. “b”, şi alin.(4) 
,,art.139,alin.3,lit.d,art.196,alin.1,lit.a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

Se aprobă completarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Ceica, in sensul 

, subpunctul Direcția strategică II: 

Măsuri preventive pentru reducerea efectelor dezastrelor 

“Achiziționare instalație de 

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. 

                  

                                                                                                                           Contrasemnează 
                                                                                                               Secretar general al comunei 
  Preşedinte de şedinţă                                                                                                                                                                                                                       
Mihuț Florin Dorel                                                                                        Dorel Octavian Goldea 
 
                                                    
Nr. 34 din  14  mai   2020.      
                                                                                                                                   Consilieri  total-13       
                                                                                                                 Nr.consilieri prezenți-13 
                                                                                     Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru 
 


