
  JUDEŢUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI   CEICA 
 

                                                                                             
 

privind alegerea viceprimarului

 Având în vedere Încheierea civil
privind validarea mandatelor de consilieri locali din cadrul Consiliului local al 
comunei Ceica,precum 

de validare a supleantului 

 Văzând Ordinul Prefectului Jude
privire la constatarea îndeplinirii condi
local al comunei Ceica,

 Conform Hotărârii Consiliului Local 
comisiei speciale de num
nr.2190/26.11.2020 încheiat de 
urma căreia d-na Petrila Mariana a ob
totalul de 12 voturi exprimate,

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. b), art. 152, art. 139 alin. (1)  
coroborat cu art. 5 lit. cc) 
privind  Codul administrativ,

 Consiliul local al comunei 

 

 Art.1. Începând cu data adopt
PETRILA MARIANA CORNELIA 

 Art.2.  Hotărârea se adopt
consilierilor în funcţie.

 
CONSILIUL LOCAL AL  

  

România,  jud.Bihor
Ceica,Str.Principal
Tel.și fax 0259/324464
www.ceica.ro
comunaceica@gmail.com
primaria.ceica@cjbihor.ro

                                                                                             

 H O T Ă R Â R E 

privind alegerea viceprimarului  comunei Ceica

Având în vedere Încheierea civilă nr. 973/2020, a Judec
privind validarea mandatelor de consilieri locali din cadrul Consiliului local al 

precum și Încheierea civilă nr. 1431/2020, a Judec

de validare a supleantului Jurcuț Vasile Ionel, 

zând Ordinul Prefectului Județului Bihor nr. 70
privire la constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului 

Ceica, 

Conform Hotărârii Consiliului Local nr.65/26.11.2020 
comisiei speciale de numărare a voturilor,precum 
nr.2190/26.11.2020 încheiat de comisia specială de num

na Petrila Mariana a obținut un număr de 12 voturi  pentru din 
oturi exprimate, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. b), art. 152, art. 139 alin. (1)  
coroborat cu art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

Codul administrativ, 

Consiliul local al comunei Ceica, 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

Începând cu data adoptării prezentei hotă
PETRILA MARIANA CORNELIA , în calitate de viceprimar al comunei Ceica

ărârea se adoptă cu votul secret al majorit
e. 

România,  jud.Bihor  
Ceica,Str.Principal ă, nr.67 

și fax 0259/324464  
www.ceica.ro  
comunaceica@gmail.com  
primaria.ceica@cjbihor.ro  

                                                                                             CUI-4784210 

comunei Ceica  

 nr. 973/2020, a Judecătoriei Beiuș 
privind validarea mandatelor de consilieri locali din cadrul Consiliului local al 

/2020, a Judecătoriei Beiuș 

705 din 26.10.2020 cu 
iilor legale de constituire a Consiliului 

nr.65/26.11.2020 privind constituirea 
precum și procesul verbal 

de numărare a voturilor în 
ăr de 12 voturi  pentru din 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. b), art. 152, art. 139 alin. (1)  
i art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

rii prezentei hotărâri se alege doamna 
litate de viceprimar al comunei Ceica. 

 cu votul secret al majorităţii absolute a 



 Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică 
prin grija secretarului cu : 

       -Instituţia Prefectului judeţul Bihor. 

      -D-na  PETRILA MARIANA CORNELIA 

       -AFISAT PUBLIC 

     - se publică  în monitorul oficial local 

. 

 

 

      Președinte ședin ță   

                                                                                      Contrasemneaz ă 

            Corb  Mariana                                     Secretar general al comunei 

                                                                                    Dorel Octavian Gol dea 

 

   

 

 

 

 

Nr.66 din 26 noiembrie  2020.                       Consilieri Total  – 13     

                                                                     Nr.consilieri prezenti-12                                                                                              

Hotărâre adoptat ă cu:12 voturi pentru  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


