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                                                              H O T Ă R Â R E  

 
privind trecerea din domeniul public al UAT – Comuna 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 realizării obiectivului de investiții Centru/platform ă de colectare a 

deșeurilor prin aport voluntar 
 

 
       Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr.32/12.04.2022 întocmit de primarul comunei Ceica, 
- Referatul de aprobare cu nr.67  din 12.04.2022, întocmit la Proiectul de hotărâre privind trecerea 

din domeniul public al UAT – Comuna CEICA, în domeniul public al UAT – Județul Bihor, a 
imobilului – teren situat în Comuna CEICA, identificat cu nr. cadastral 51901,, înscris în CF 
51901, 

- Raportul de specialitate întocmit de responsabiliul patrimoniu din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului cu nr.70/12.04.2022 ; 

-   Avizul   Comisiei  de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala,buget-
finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea 
teritoriului, nr. 39/13.04.2022 , în conformitate cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările și completările ulterioare, 
  
     Ţinând cont de: 

- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 49 din 28.02.2022 privind 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; 

- Hotărârea Consiliului Local CEICA nr. 18 din 28.03.2022  privind 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; 

- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.88 din 30.03.2022  privind solicitarea de trecere în 
domeniul public al U.A.T. Județ Bihor a terenului în suprafață de 4118 mp, înscris în C.F. nr. 
51901,, nr. cadastral 51901, în scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a deșeurilor 
prin aport voluntar; 

- Întrucât în prezent imobilul nu mai are o afectațiune publică de interes local, se constată 
încetarea interesului public local asupra imobilului teren, identificat prin nr. cadastral 
51901,înscrise în CF nr. 51901,, situat în localitatea CEICA 
 
În conformitate cu prevederile: 
� art. 8 – 10 și art. 13, art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 285 lit. a), c) și d), art. 286 alin. 

(4), art. 294 alin. (3), alin. (4), alin. (5), alin. (6), din Ordonanța de urgență a Guvernului                    
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



� art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, 

      Luând în considerare dispozțiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 
elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
În temeiul art. 136 , art. 137 ,art.139,alin.2,art.196,alin.1,lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  
 

                    CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  C EICA, 
 

HOTĂRĂŞTE:       
 

 
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Comunei CEICA în domeniul public al U.A.T. 

Județ Bihor, a imobilului teren înscris în CF nr. 51901 nr. cadastral 51901,, situat în localitatea CEICA 
nr. 194/E, identificat în Anexa care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, în vederea 
realizării obiectivului de investiții Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar. 

 
Art. 2. Încetează interesul public local asupra imobilului identificat în Anexa care face parte 

integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
 

Art. 3 . Predarea – preluarea imobilului identificat în Anexa la prezentul proiect de hotărâre, 
parte integrantă a acestuia, se va face prin Protocol de predare – primire încheiat între părțile interesate. 
 

Art. 4. Se actualizează în mod corespunzător inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al Comunei Ceica.   
 

Art. 5 . Se mandatează Primarul Comunei CEICA să semneze în numele și pentru Comuna Ceica 
toate actele întocmite în baza prevederilor prezentei hotărâri.  
 

Art. 6 . La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară se abrogă. 
 

Art. 7. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarului 
Comunei Ceica prin aparatul de specialitate al primarului.  
 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică:  
-Prefectului Judeţului Bihor, 
- Consiliului Județean Bihor,  
-primarul comunei Ceica 
-Secretarului general al comunei.  
-monitorul oficial local 
-dosar 

          
                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 

PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
DEMIAN IOAN                                                                     DOREL COTAVIAN GOLDEA 

     
 
 

 

Nr.26 din  13 aprilie 2022.                                                                           Consilieri Total  – 13  

                                                                                                                       Nr.consilieri prezenţi -  13 

                                                                           Hotărâre adoptată cu:13  voturi pentru  . 



 
 


