
              ROMÂNIA 
         JUDEŢUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CEICA
                   Cod poștal-417155 
 

           privind completarea Regulamentului de aplicare a normelor de gospodărire locală 
comunei  Ceica, Judetul Bihor 
 
           Consiliul local  al comunei 
         -Proiectul de hotărâre nr.5 
de aprobare nr.36/20.01.2021 ,precum 
completarea Regulamentului de aplicare a normelor de gospod
Bihor; 

                           -avizul comisiei de specialitate pentru
finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,gospodaririi comunale 
teritoriului,  

    - O.G nr.21/2002 privind gospod
ulterioare precum și ale ale O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven
          În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata în anul  2010
         În baza  prevederilor art. 129 
alin.(1) si (2) din OUG nr. 57/2019 
 
          Consiliul local al comunei Ceica,

                                                  H

         ART.1. Se aprobă
comunei Ceica ,județul Bihor,conform anexei care face parte integrant
                  ART.2.Prezenta hotarare se va comunica prin 
                 - Institutia Prefectului 
                  -Primarului comunei 
                 - afișat public  pe site-
                  -dosar 
 
 
                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                               
                       BUHAȘ MIHAI                                                     
 
 
 Nr.17 din  24  februarie 2021.                   
                                                                                     
                                                                                              

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CEICA 
 

România,  jud.Bihor
Ceica,Str.Principală, nr.67
Tel. / fax  0259/324464
www.ceica.ro 
comunaceica@gmail.com
primaria.ceica@cjbihor.ro
CUI-4784210 
 

H O T Ă R Â R E 
privind completarea Regulamentului de aplicare a normelor de gospodărire locală 

al comunei Ceica, judeţul  Bihor, avand in vedere: 
râre nr.5 /20.01.2021 întocmit de  viceprimarul comunei Ceica,înso

.2021 ,precum și Raportul de specialitate nr. 37 din 
completarea Regulamentului de aplicare a normelor de gospodărire locală pe raza comunei Ceica,  Jude

avizul comisiei de specialitate pentru   programe de dezvoltare economico-sociala,buget
finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,gospodaririi comunale ş

O.G nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale cu modific
i ale ale O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata în anul  2010 

prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art. 196 alin.(1) lit.(a) si art.197 
alin.(1) si (2) din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ, 

Consiliul local al comunei Ceica, 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

Se aprobă Regulamentul de aplicare a normelor de gospod
ul Bihor,conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

Prezenta hotarare se va comunica prin grija secretarului general
Prefectului -judetul Bihor,  

Primarului comunei Ceica, 
-ul institutiei la adresa www.ceica.ro . 

ȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                        SECRETAR  GENERAL 

                                                           DOREL OCTAVIAN GOLDEA

.                                                                       Consilieri Total  
                                                                                                                    Nr.consilieri prezenţi 

                                                                                         Hotărâre adoptată cu:12 voturi pentru

România,  jud.Bihor 
Str.Principală, nr.67 
fax  0259/324464/0259324463 

 
comunaceica@gmail.com 
primaria.ceica@cjbihor.ro 

privind completarea Regulamentului de aplicare a normelor de gospodărire locală pe raza 

întocmit de  viceprimarul comunei Ceica,însoțit de referatul 
37 din 20.01 2021  pentru 

 pe raza comunei Ceica,  Judeţul 

sociala,buget-
finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea 

ilor urbane si rurale cu modificările și completările 
ţiilor;  

În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art. 196 alin.(1) lit.(a) si art.197 

Regulamentul de aplicare a normelor de gospodărire locală pe raza 
 din prezenta  hotărâre. 

grija secretarului general cu: 

ȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ 
GENERAL   

DOREL OCTAVIAN GOLDEA 

Consilieri Total  – 13  
Nr.consilieri prezenţi -  12 

voturi pentru 



 


