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                                                    H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 
 

privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ceica,            
județul Bihor 

 
 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr.1/10.01.2022,însoțit de Referatul de aprobare nr. 1/10.01.2022 al 
Primarului comunei Ceica privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al comunei Ceica, județul Bihor; 

- Raportul de specialitate nr. 2/10.01.2022 al compartimentului de resort; 

- Declarația pe propria răspundere a secretarului general, având număr de înregistrare 
3/10.01.2022; 

- Raportul nr. 4/10.01.2022 al Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunei Ceica; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 28/12.08.1999 privind Inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al comunei Ceica, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
30/31.10.2000 și Hotărârea Consiliului Local nr. 35/21.08.2002; 

- Anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ceica” la 
Hotărârea Guvernului nr. 970 din 05 septembrie 2002 privind atestarea domeniului public al 
județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor; 

- Prevederile Legii 1, legea educației națioanle - LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 
(**republicată**); 

- Hotărârea nr. 392 din 14 mai 2020privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al 
municipiilor și al județelor; 

- Avizul cu caracter consultativ al comisiei de specialitate a consiliului local nr.100/10.01.2022 

- Prevederile art. 289 alin. 5 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

- Punctul de vedere al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației                           

nr. MDLPA-4398/DPFBL-299/28.03.2022. 



 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6), art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. 
a), art. 289 alin. (6) și art. 607 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CEICA 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. – ,,În inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ceica, judetul Bihor, 
însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/12.08.1999, cu modificările și completările ulterioare 
și atestat în Anexa nr. 32 la Hotărârea Guvernului nr. 970 din 05 septembrie 2002 privind atestarea 
bunurilor aparținând domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și 
comunelor din județul Bihor, cu modificările și completările ulterioare, la Secțiunea I ,,Bunuri 
imobile” după poziția nr. 124, se introduce o nouă poziție, poziția nr. 125, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

Art. 2.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredințează Primarului                        
comunei Ceica. 

Art. 3. – Inventarul astfel completat constituie anexă la statutul unității administrativ teritoriale și se 
publică pe pagina de internet la secțiunea dedicată statutului comunei Ceica, iar hotărârea se publică 
în Monitorul Oficial Local. 

Art. 4. -  Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului: 

- Instituției Prefectului județului Bihor; 
- Primarului comunei Ceica; 
- Site: www.ceica.ro. 

 
 
                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                         
 PRESEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI                   
JURCUȚ VASILE IONEL                                                    DOREL OCTAVIAN GOLDEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr.88 din  28   noiembrie   2022 .                                                        Consilieri total=13                                                 

                                                                                          consilieri p rezen ţi -  13 
           Hotărâre adoptat ă cu:13  voturi pentru 

         
 
 



 

 
ANEXA LA H.C.L CEICA nr.88/28.11.2022 

 
Completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ceica, județul Bihor 

Nr.crt.  Codul de 
clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al 
dării în 
folosință 

Valoarea de 
inventar 
-Mii lei - 

Situația juridic ă actuală 

0 1 2 3 4 5 6 

125 1.6.2. 
Grădinița cu program 

normal  

Situat în: Sat. Ceica, nr. 238B, jud. Bihor 
Construcția C1- Grădinița cu program 
normal cu două săli de grupă Ceica: 
Suprafață construită/desfășurată =287 mp 
Elemente de structură: fundație din beton 
armat 
Materiale componente: fundație din beton 
armat, zidărie din cărămidă, învelitoare 
din tablă amprentată 
Regim de înălțime: P 
Categoria de folosință: construcții 
administrative și social culturale 
Nr.cad. 50861–C1 
 
Teren intravilan situat în loc. Ceica,            
nr. 238B, jud. Bihor 
Suprafață: 1.218 mp 
Categoria de folosință: curți construcții 
Vecinatati: N-domeniul public al comunei 
Ceica-drum comunal, nr. cad. 50687, 
S-domeniul public al comunei Ceica-
drum Ceica-Incești, nr. cad. 51598,           
E-domeniul public al comunei Ceica-
sediul Primăriei Ceica, nr. cad. 51529, 
V-proprietate particulară, 
Nr.cad. 50861 

2021 

 
 

Valoarea totală 
186 din care: 

 147-construcție 
și 39-teren 

 

Dispozițiile art. 112 alin. 
(2) din Legea nr. 1/2011 a 

educației naționale, cu 
modificările și 

completările ulterioare 
Act notarial nr. 

1871/13.06.2016 emis de 
Petris Aurel Florin  

Cartea funciară nr. 50861 
Ceica 

 

 


