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privind asocierea dintre Județ
scopul realizării unui Centru/platform

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr. 21 din 2
privind asocierea dintre Județul Bihor 
realizării unui Centru/platformă de colectare a de
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei 
din 22.03.2022 la proiectul de hot
Bihor și U.A.T. Comuna Ceica 
prin aport voluntar; 
-Raportul de specialitate nr. 54 
de hotărârela proiectul de hotărâre
și U.A.T. Comuna Ceica în scopul realiz
aport voluntar; 
- Hotărâre nr.49 a HCJ Bihor din 28.02.2022 
Județean Bihor și U.A.T. Comuna Ceica 
deșeurilor prin aport voluntar; 
   -    Avizul Comisiei de specialitate pentru 
apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor, munca si protectie sociala
 

                                  Ținând cont deprevederile:  

- art. 35 alin. (1) din Legea 

completările ulterioare;

- Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 

documentaţiilor tehnico

din fonduri publice

- Legea nr. 211/2011 privind regimul de

ulterioare; 

- Ordonanței de Urgen

electronice, cu modificările 

- Legii nr. 51/2006 

completările ulterioare
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 H O T Ă R Â R E 
 

țul Bihor – Consiliul Județean Bihor și U.A.T. 
Centru/platform ă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar

 

din 22.03.2022  al Primarului Comunei CEICA, dna 
țul Bihor – Consiliul Județean Bihor și U.A.T. 
ă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar;

Primarului Comunei CEICA, dna Șovre Ana Livia
la proiectul de hotărâre privind asocierea dintre Județul Bihor 

Ceica în scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a de

 din 22.03.2022 întocmit de către Compartimentul
la proiectul de hotărâre privind asocierea dintre Județul Bihor – 

în scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a de

âre nr.49 a HCJ Bihor din 28.02.2022   privind asocierea dintre Jude
Comuna Ceica în scopul realizării unui Centru/platform

de specialitate pentru administratie publica,juridica si de
apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor, munca si protectie sociala

 

art. 35 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată cu modificările și completările 

de Urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente

electronice, cu modificările și completările ulterioare; 

Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările 

completările ulterioare; 

 

 

 

i U.A.T. Comuna CEICA  în 
eurilor prin aport voluntar  

l Primarului Comunei CEICA, dna Șovre Ana Livia, 
i U.A.T. Comuna Ceica în scopul 

; 
ovre Ana Livia, înregistrat sub nr. 43 

ul Bihor – Consiliul Județean 
ă de colectare a deșeurilor 

Compartimentul mediu la proiectul 
 Consiliul Județean Bihor 

 de colectare a deșeurilor prin 

privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul 
Centru/platformă de colectare a 

administratie publica,juridica si de disciplina, 
apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor, munca si protectie sociala 

țele publice locale, cu modificările și 

privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 

șeurilor, republicată cu modificările și completările 

privind deşeurile de echipamente electrice şi 

a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările și 



 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit. s) și alin. (9) lit. a)art.136 ,art.196,alin.1,lit.a  din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

                CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  CEICA, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.Se aprobă asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și U.A.T.Comuna 
CEICA în scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar, 
conform contractului de asociere prevăzut în Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.  
 

Art.2.Se împuternicește Primarul Comunei CEICA ,dna. ȘOVRE ANA-LIVIA ,ca în numele 
și pentru U.A.T. Comuna CEICA să semneze contractual de asociere prevăzut la art. 1, inclusiv 
eventualele modificări ale acestora, după caz. 

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei CEICA, prin 

aparatul de specialitate. 

 

Art.4.Prezenta hotărâre se comunicăcu: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul  Bihor, 

- Primarul Comunei  CEICA; 

-Consiliul Județean Bihor; 

       
                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 

PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

DEMIAN IOAN                                                                     DOREL COTAVIAN GOLDEA 

     

 

 

 

Nr.18 din  28 martie 2022.                                                                           Consilieri Total  – 13  

                                                                                                                       Nr.consilieri prezenţi -  13 

                                    Hotărâre adoptată cu:9  voturi pentru   si 4 impotriva. 

 

 

 



 


