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H O T Ă R Â R E   
 

                 privind aprobarea afect ării domeniului public al comunei Ceica prin realiza rea 
obiectivului de investitie :„Modernizare pia ță Ceica în localitatea Ceica”  jud.Bihor  

 
  Având în vedere Proiectul de hot ărâre și Referatul de aprobare al proiectului 
prezentat de  d-na Șovre Ana Livia-primarul comunei Ceica,Raportul comp artimentului 
de  specialitate al primarului, 

            Văzând HCL nr.46/29.05.2019 prin care au fost aproba ți indicatorii tehnico 
economici a documenta ției ai obiectivului de investitie :” Modernizare pi ata Ceica în 
localitatea Ceica”,jud.Bihor  ,care se va derula pe  fonduri europene prin GAL CRI ȘUL 
NEGRU, 

            Ținând cont de   faptul c ă Consiliului Jude țean Bihor-Institu ția Arhitectului șef  
solicit ă o hot ărăre de consiliu privind afectarea domeniului public al comunei în 
urma investi ției care se va realiza prin  :” Modernizare piata C eica in localitatea 
Ceica”,jud.Bihor   

             Văzând rapoartele de avizare ale comisiei de speciali tate din cadrul Consiliului 
local al comunei Ceica, 
             În temeiul art.41 din  Legea finan țelor publice locale nr.273/2006,  precum si  a   
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legisl ativa pentru  elaborarea   actelor 
normative, republicata în anul  2010, 
             Ținând cont de prevederile    art.129,alin.2,lit.d,alin.7,lit.n),art.139 alin (1)  
art.196,alin.1,lit.a  din OUG nr.57/2019 Codul admi nistrativ,  
 
                 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CEICA, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

   
          Art. 1 . Se  aproba afectarea  domeniului public al comune i Ceica prin realizarea 
obiectivului de investitie  :” Modernizare piata Ce ica în localitatea Ceica”,jud.Bihor   
 
         Art.  2.-  Prezenta hot ărâre se comunic ă: 

          -Institu ţiei Prefectului-Jude ţul Bihor, 
      -Primarului Comunei Ceica, 
      -Consiliul Jude țean Bihor 
      -La dosar. 
 
 

Preşedinte de şedin ţă                                                       Contrasemneaz ă 
    Secretar general al comunei , 
    
 Buhaș Mihai                                                               Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 Nr.8 din 30 ianuarie  2020.                                                            Consilieri Tot al  – 13  

                                                                                         Nr.consilieri   prezen ți 13  
                                                                                Nr.consilieri  voturi pentru 13 

 
 


