
 
 

 
 

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

 

 

 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 
 

               privind aprobarea Regulamentului ser viciului de alimentare cu ap ă şi de 
canalizare, al comunei Ceica.  

 
    
            Având în vedere: 
 

-proiectul de hotărâre nr. 83 din 22.11. 2022,însoțit de  referatul de aprobare nr.159 din 
22.11.2022 a dnei. viceprimar – Petrila Mariana Cornelia, in calitate de initiator al proiectului 
de hotarare; 
       - raportul de specialitate nr.168 din 22.11.2022  intocmit de compartimentul de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica, 
       -Văzând raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local  pentru programe de 
dezvoltare economico-sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al 
comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului 
         În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative, republicata în anul  2010, 
       În baza  art.7 alin(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 
-Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, actualizata;  
-Prevederile art.8,alin.1 și 2,art.9 din  Legiea  nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, .republicată cu modificările şi completările ulterioare;  
-Prevederile art.10,lit c)  și art.17 din Legea  nr. 241/2006 republicată cu modificările și 

completările ulterioare ,privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare  
-Prevederile Ordinului nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de  
alimentare cu apa si de canalizare  
;  
-Prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinţei, republicată;  
;  
-H.C.L. nr. 58/20.10.2010 privind aprobarea delegarii  gestiunii serviciului de alimentare cu 

apa si de canalizare, către Compania de Apă Aparegio Oradea SA,a studiului de 
oportunitate și a contractului de delergare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă 

a Caietului de sarcini a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare către Compania de 
apă Oradea  

-Contractul de delegare nr.3/29.05.2012,înregistrat la Primăria comunei Ceica cu 
nr.1445/29.05.2012 și înregistrat la Compania de Apă Oradea cu nr.17.532/29.05.2012. 

           În temeiul art.129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. n) şi art. 139 alin.(3) şi alin. (5) din OUG  
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CEICA, 

 



H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

            Art. 1. Art. 1. Se aprob ă Regulamentului serviciului de alimentare cu ap ă şi de 
canalizare, conform Anexei nr. 1, parte integrant ă din prezenta hot ărâre.  

                 Art. 2. Se aprob ă caietulde sarcini al serviciului  de alimentare cu  apă şi de 
canalizare, conform Anexei nr. 2, parte integrant ă din prezenta hot ărâre.  

    
                 Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinir e a prezentei hot ărâri se încredinteaza d-na 
Șovre Ana Livia, primar, în calitate de reprezentant  legal. 
                 Art.  4.- Prezenta hot ărâre se comunic ă: 

          -Institu ţiei Prefectului-Jude ţul Bihor, 
      -Primarului Comunei Ceica, 

-       - ADI APAREGIO 
      -La dosar. 
      - Monitorul oficial local 
 
 
 
 

Preşedinte de şedin ţă                                                                   Contrasemneaz ă 
                   Secretar General al comunei,
    
      Jurcu ț Vasile Ionel                                                           Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.86 din 28 noiembrie  2022.                 
                                                                                                               Consilieri total-13 
                                                                                                     Nr.consilieri prezen ți-13 
                                                                                Hotărâre adoptat ă cu 13 voturi pentru 
 
 
 
 


