
 

 

 Privind aprobarea achizi
200 cu seria A431106 ,o imprimant
transmiterea în folosință gratuită

 

 Văzând adresa Secției 2 P
sprijini în achiziționarea unui dispozitiv
tehnice omologate și verificate metrologic, fiind destinat stabilirii precise a concentra
aerul expirat din pereții alveolelor pulmonare; 

 Ținând cont de Proiectul de hot
23.07.2021, întocmit de primarul comunei, în calitate de ini
nr. 140/ 23.07.2021 întocmit de aparatul de specialitate al primarului comunei 

                                Văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate 
administrație publică,juridică ș
cetățenilor,muncă și protecție social

            -Luând în considerare dispoz

elaborarea actelor normative republicat

       -În temeiul art. 362 alin (2) 

alin. (1) și alin. (2), art. 199 alin. (1) 

(2),  art. 196 alin. (1) ,lit.a  din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privin

           Consiliul local al comunei 
 

 
          Art.1.Se aprobă achiziționarea unui dispozitiv 
200 cu seria A431106 ,o imprimant
transmiterea în folosință gratuită

          Art.2.     În baza prezentei Hot
a dispozitivului menționat anterior; 

         Art. 3.     Se împuternice
numele și pe seama comunei 
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H O T Ă R Â R E  
 
 

Privind aprobarea achiziționării unui dispozitiv 1 aparat etilotest AlcoQuant 6020 plus Wireless 
,o imprimantă termică având seria 202W0426 și accesoriile necesare 

 gratuită Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, 

ției 2 Poliție Rurală Beiuș nr. 757372/13.07.202
ionarea unui dispozitiv 1 aparat etilotest care face parte din categoria mijloacelor 

i verificate metrologic, fiind destinat stabilirii precise a concentra
ii alveolelor pulmonare;  

Proiectul de hotărâre nr.46 din 23 iulie 2021 și Referatul de aprobare nr. 
.2021, întocmit de primarul comunei, în calitate de inițiator precum ș

.2021 întocmit de aparatul de specialitate al primarului comunei 
zând raportul de avizare al Comisiei de specialitate de specialitate 

ă și de disciplină,apărarea ordinii și liniștii publice ,a drepturilor 
ție socială, din cadrul Consiliului local, 

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

elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 362 alin (2) și (3), art. 139 alin. (1), art. 197 alin. (1), alin. (2), alin. (4), art. 198 

i alin. (2), art. 199 alin. (1) și alin. (2)  art. 129 alin (2) ,lit.b ș

(2),  art. 196 alin. (1) ,lit.a  din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul local al comunei CEICA, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ționarea unui dispozitiv  1 aparat etilotest AlcoQuant 6020 plus Wireless 
200 cu seria A431106 ,o imprimantă termică având seria 202W0426 și accesoriile necesare 

 gratuită Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, 

Art.2.     În baza prezentei Hotărâri se va încheia contract privind darea în administrare grat
ionat anterior;  

Art. 3.     Se împuternicește d-na primar a comunei Ceica, Șovre Ana Livia
i pe seama comunei ceica contractul de dare în administrare gratuit

 

 

1 aparat etilotest AlcoQuant 6020 plus Wireless 
i accesoriile necesare și 

, Postul de Poliție Ceica 

.2021 prin care ne solicită a-i 
care face parte din categoria mijloacelor 

i verificate metrologic, fiind destinat stabilirii precise a concentrației de alcool în 

Referatul de aprobare nr. 133 / 
iator precum și de Raportul de specialitate 

.2021 întocmit de aparatul de specialitate al primarului comunei Ceica  
de specialitate comisiei  pentru 

tii publice ,a drepturilor 

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

rile ulterioare; 

art. 139 alin. (1), art. 197 alin. (1), alin. (2), alin. (4), art. 198 

și c ,alin.4,lit.g, art. 139 alin. 

d Codul administrativ,  

1 aparat etilotest AlcoQuant 6020 plus Wireless 
i accesoriile necesare și 

, Postul de Poliție Ceica 

râri se va încheia contract privind darea în administrare gratuită 

ovre Ana Livia să semneze în 
contractul de dare în administrare gratuită;  



          Art. 4.      Prezenta hotărâre se comunică cu:  

                            - Instituția Prefectului-Județul Bihor,  

                            -  Primarul Comunei Ceica  

                            - I.P.J. Bihor;  

                            -Secția 2 Poliție Rurală Beiuș 

                             -Postul de Poliție Ceica 

                            - pe site-ul propriu;  

                              - dosarul special.  

 
                                                                                                                  Contrasemneaz ă  

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 

SECRETAR GENERAL 
 
 

CORB FLORIN                                                                                       DOREL OCTAVIAN GOLDEA  
            
 
 
 
 
 
 

   Nr.58  din 29  iulie   2021. 

 

Consilieri total-13 

Nr.consilieri prezen ţi -  10 
 

Hotărâre adoptat ă cu: 10 voturi pentru 

 


