
  JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI   CEICA

 

              cu privire la aprobarea ordinii de zi a 
 
               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  19 august 
 
              1.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2020.

              2.Proiect de hotărâre privind
de personal  al aparatului de spe
Serviciului Public  Comunitar de eviden
subordinea Consiliului local Ceica.

            3.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţa d

Lukacs Vasile ,  domiciliat  în comuna Ceica,satul Ceica,nr.109,judeţul Bihor.

 

             4.Cereri și petiții 

         Art.2 .Prezenta hotărâre se comunic
                  -Instituţia Prefectului
                  -primarul comunei Ceica
                  -afişier 
                             
                                                  
         Preşedinte de şedinţă                                     

                                                                                   

Nicoară Ioan Costel                                                         

 

 Nr.51  din  19  august  2020.                   

                                                                                 

                                                                              

UL BIHOR  

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI   CEICA  
 

Ceica,Str.Principal
Tel.

primaria.ceica@cjbihor.ro

H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 

cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedinţei  din 19  august  2020.

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 : 

Se aproba ordinea de zi pentru şedinţa  ordinară a  Consiliului local al comunei 
august  2020    ,după cum urmează:  

ărâre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2020.

ărâre privind  aprobarea  organigramei,  statului de functii  
de personal  al aparatului de specialitate  a Primarului  comunei Ceica,județul Bihor 
Serviciului Public  Comunitar de evidență a Persoanelor fără personalitate juridic
subordinea Consiliului local Ceica. 

3.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţa d

Lukacs Vasile ,  domiciliat  în comuna Ceica,satul Ceica,nr.109,judeţul Bihor.

ărâre se comunică  cu: 
ia Prefectului-direcţia juridică 

primarul comunei Ceica 

                                                   
ţă                                               Contrasemnează 

                                                                                   Secretar general al comunei

 Ioan Costel                                                         Dorel Octavian Goldea 

2020.                                                         Consilieri Total  

                                                                                                  Nr.consilieri prezenţi -

                                            Hotărâre adoptată cu:12 voturi pentru

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

Tel.și fax 0259/324464 
www.ceica.ro 

primaria.ceica@cjbihor.ro 
 
 

2020. 

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

 a  Consiliului local al comunei 

râre privind  rectificarea bugetului local pe anul 2020. 

aprobarea  organigramei,  statului de functii  și a numărului 
țul Bihor și  

 personalitate juridică din  

3.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţa d-lui   

Lukacs Vasile ,  domiciliat  în comuna Ceica,satul Ceica,nr.109,judeţul Bihor. 

Secretar general al comunei 

Dorel Octavian Goldea  

Consilieri Total  – 13,  

-  12 

voturi pentru 



             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


