
  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

         2.Proiect de hotărâre
cu ocazia sărbătorilor de Cr
         3.Proiect de hotărâre

         4. Proiect de hotărâre privind 
privind colaborarea dintre Administra
administrativ teritorială: Comuna Ceica

         5. Proiect de hotărâre privind 

 d- nei Pop Felicia,domiciliat

        6. Proiect de hotărâre 
apă al comunei Ceica  pe anul 2019  
Ceica rectificate. 

        7. Proiect de hotărâre 
suprafețele aparținând asocia
acestora. 

 

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 21 noiembrie 

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  21  noiembrie  2019, după cum urmeaz

râre  privind rectificarea bugetului local pe anul 20

ărâre  privind aprobarea unor sume pentru acordarea de cadouri 
torilor de Crăciun pentru copiii din comuna Ceica   

ărâre  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020.

ărâre privind aprobarea modelului  Acordului cadru de parteneriat 
privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă CRIȘURI și Unitatea 

: Comuna Ceica 

ărâre privind cu privire la acordarea unui ajutor de urgen

nei Pop Felicia,domiciliată în comuna Ceica,satul Dușești,nr.152,jude

ărâre privindaprobarea  Planului de investiții pentru serviciul de 
 al comunei Ceica  pe anul 2019  și a Planului de dotări pe anul 2019 a  comunei 

ărâre privind privind aprobarea  amenajamentului
inând asociațiilor   din comuna Ceica,aflate în proprietatea privat

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

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

primaria.ceica@cjbihor.ro  
 
 
 

noiembrie 2019. 

lit.a) din Codul 

ă a  Consiliului local 
ă cum urmează:  

pe anul 2019. 

aprobarea unor sume pentru acordarea de cadouri 

i taxelor locale pe anul 2020. 

aprobarea modelului  Acordului cadru de parteneriat 
i Unitatea 

cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţa 

ti,nr.152,judeţul Bihor. 

ii pentru serviciul de 
ri pe anul 2019 a  comunei 

privind aprobarea  amenajamentului  pastoral  pentru  
late în proprietatea privată a 



        8. Proiect de hotărâre pivind aprobarea înfiintarii de Carți Funciare și constituirea 
de numere cadastrale pentru nr. topografice  63,64,423/6  ce reprezintă teren aferent 
Primăriei Ceica,nr.topo 977 teren aferent Dispensarului uman Cotiglet,nr.topo 148 și 
149/1 ce reprezintă Magazin sătesc Ceișoara nr.topo,332 stradă  Incești  și nr.topo 
465,524/33,524/32,524/69,524,51,524/408,524/410 și 423/6  ce reprezintă drumum 
comunal 193  Incești proprietatea  publică  a comunei Ceica. 

      9.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 

    Vlad Flore                                                              Dorel Octavian Goldea  

 

 

 

 

 

 

 Nr.96 din  21 noiembrie  2019. 
                                                                                           Consilieri Total  – 13,  

                                                                                   Nr.consilieri preze nţi -  13 

Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


