
 

 

 

      cu privire la aprobarea ordinii de zi a 
2022. 
 
              Având  în vedere proiectul de hot
comunei Ceica,însoțit de  raportul de specialitate nr.
general al comunei Ceica, 

                                Văzând  raportul de avizare a comisiei  pentru 
social  culturale ,protecţie copii 

            -Luând în considerare dispoz

la elaborarea actelor normative republicat

               În temeiul  art.135,alin.7,art.139,alin.3 si art.
 
              Consiliul local al comunei Ceica,
 
 
                                                 
 
             Art.1. Se aproba ordinea de zi pentru 
local al  
comunei Ceica,ţinută la data de  
 
    .  

                 1.Proiect de hotă
anterioară a Consiliului local ,

                  2.. Proiect de hot
de îndată a Consiliului local ,

                  3. Proiect de hot
CEICA, în domeniul public al UAT 
identificat cu nr. cadastral 51901, înscris în CF 51901, în vederea realiz
investiții Centru/platformă de colectare a de

COMUNA  CEICA 
CONSILIUL LOCAL CEICA 
România,  jud.Bihor 
Ceica,Str.Principal ă, nr.67 
Tel.și fax 0259/324464 
www.ceica.ro  
primaria.ceica@cjbihor.ro  
comunaceica@gmail.com 
CUI-4784210 
COD POȘTAL-417155 

 

 
H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

 
cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedin ţei  extraordinare de îndat

Având  în vedere proiectul de hotărâre nr.31 din 12.04..202
raportul de specialitate nr.67/12.04..2022 
 

zând  raportul de avizare a comisiei  pentru învăţămant,cultur
ie copii –tineret şi sport, turism , din cadrul Consiliului local,

Luând în considerare dispozțiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic

la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și complet

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  extraordinară  

 la data de  13 aprilie    2022 ,, după cum urmeaz

ărâre  cu privire la aprobarea  procesului-
 a Consiliului local ,ținută la data de 28 martie  2022  

Proiect de hotărâre  cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  
 a Consiliului local ,ținută la data de 13  aprilie  2022  

Proiect de hotărâre  cu privire la trecerea din domeniul public al UAT 
CEICA, în domeniul public al UAT – Județul Bihor, a imobilului – teren situat în Comuna CEICA, 
identificat cu nr. cadastral 51901, înscris în CF 51901, în vederea realiz

ă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar

 

 

extraordinare de îndat ă     din  13 aprilie  

.2022  întocmit de primarul 
2  întocmit de secretarul 

mant,cultură, sănatate şi activitaţi 
, din cadrul Consiliului local, 

iile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

i completările ulterioare; 

196,alin.1,lit.a) din Codul Administrativ, 

  de îndată  a  Consiliului 

 cum urmează:  

- verbal de la ședința 

cu privire la aprobarea  ordinii de zi a  ședinței extraordinare  

trecerea din domeniul public al UAT – Comuna 
teren situat în Comuna CEICA, 

identificat cu nr. cadastral 51901, înscris în CF 51901, în vederea realizării obiectivului de 
eurilor prin aport voluntar 



 
                    4..Cereri și petiții 

                                                        

                                                                      

                                                                           

                     Art.2 .Prezenta hotărâre se comunică  cu: 

                     -Instituţia Prefectului-direcţia juridică 
                      -primarul comunei Ceica 
                      -afişier  
                      - monitorul oficial local 
                            
                                                 
                                     
                                                                
 
         Preşedinte de şedin ţă                                                          Contrasemneaz ă 

                                                                                                 Secretar general al comunei 

           Demian Ioan                                                                        Dorel  O ctavian  Goldea    

 

 

 

 

Nr.25  din 13  aprilie  2022.                                                                      Consilieri Total  – 13  

                                                                                                            Nr.consilieri prezen ţi -  13 

                                                                                 Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru  

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pentru proiectul de hot
Local al Comunei Ceica  din data de 2

 

 

  În urma examin ării acestui proiect de hot

- pornind de la referatul de aprobare nr.87 din 18.06.2021 
nr.114/18.06.2021 întocmit de secretarul general al  comunei Ceica,
 

- în temeiul prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind C odul Administrativ.
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AVIZ PENTRU LEGALITATE  

Nr.123 din 18.06.2021 

 

proiectul de hot ărâre privind aprobarea ordinii de zi a ș
Local al Comunei Ceica  din data de 2 8 iunie  2021 

ării acestui proiect de hot ărâre constat c ă a fost elaborat:

referatul de aprobare nr.87 din 18.06.2021 și raportul de specialitate 
nr.114/18.06.2021 întocmit de secretarul general al  comunei Ceica,  

în temeiul prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind C odul Administrativ.

 

 

 

ședin ței ordinare a Consiliului 

 a fost elaborat:  

i raportul de specialitate 

în temeiul prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind C odul Administrativ.  



Faţă de cele ar ătate mai sus, în temeiul art.243 alin.(1) lit.a) di n O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, AVIZEZ PENTRU LEGALITATE acest  proiect de hot ărâre. 

 

SECRETARUL GENERAL AL C OMUNEI  

Dorel Octavian Goldea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


