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H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 

      cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedin ţei  ordinare   din 29 martie 2021. 
 
 
               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, 
 
 
                                                 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
             Art.1. Se aproba ordinea de zi pentru şedinţa  ordinară  a  Consiliului local al comunei 
Ceica,ţinută la data de  29 martie 2021. 
,după cum urmează:  
 
              1.Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  procesului- verbal de la ședința 
anterioară a Consiliului local ,ținută la data de 24 februarie 2021  

               2.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului  local  al Comunei Ceica, Judetul Bihor 

               3. Proiect de hotărâre  privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi 
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – Construire „Sală 
de educație fizică școlară”din sat CEICA, comuna CEICA, judeţul BIHOR”  

                    4.  Proiect de hotărâre    privind analiza de inscriere a datelor in registrele agricole 
pe semestrul II al anului 2020 și masurile ce se impun pentru eficientizarea acestei activitati. 

                     5.  Proiect de hotărâre    privind constituirea unui  număr  cadastral  pentru cota de 
2078 mp/15543 mp , din nr. topografic  362 din CF nr.1702 Dușești  ,teren proprietate publică a 
comunei   Ceica 

                   6.  Proiect de hotărâre   privind aprobarea parteneriatului dintre comuna Ceica si 
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului – Bihor ,având ca obiect furnizarea 
de servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități  din comuna Ceica în vederea prevenirii  
unor situații de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea social sau 
excluderea social, 



                         7.Raport al primarului privind starea economică,socială și de mediu  

       a comunei Ceica 

                   8. Raport al primarului cu privire la gestionarea bunurilor comunei Ceica  din 
patrimoniul public și privat . 

                   9.Raport al primarului privind punerea în aplicare a hotărârilor de consiliu adoptate 
în anul 2020. 

 
                   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 

    Buhaș Mihai                                                                 Dorel Octavian Goldea  

 

 

 

 

 

 Nr.22 din  29 marie  2021. 
 
                                                                                                              Consilieri Total  – 13  

                                                                                   Nr.consilieri preze nţi -  13 

               Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru 
 
 

 


