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Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
luând act de: 
              - Având în vedere HCL nr.33/11.05.2022  privind implementarea proiectului 
„Achizitionare instala ție de dezinfec ție și dezinsec ție, in comuna Ceica, judetul Bihor  

-proiectul de hotărâre nr.89/22.11.2022,însoțit de referatul de aprobare 
nr.175/21.11.2022 prezentat de către primarul comunei Ceica, în calitatea sa de inițiator, 
prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru 
dezvoltarea colectivității;arătând că sediul inițial nu corespunde avizării sanitar-veterinar, 
-raportul nr.176/22.11.2022 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

                                  -raportul comisiei de specialitate  pentru programe de dezvoltare economico-
sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,gospodaririi comunale 
şi amenajarea teritoriului,  

 

   
privind modificarea amplasamentului proiectului „Ac hizitionare instalație de dezinfecție și 

dezinsecție, in comuna Ceica, judetul Bihor” 



 
                În baza prevederilor art.129, alin(1), lit, alin (2) lit “b”, art 139, alin3, litd, art.196, alin1 
lit a) din OUG 57/2019 privind codul administrativ 
 

Consiliul Local al comunei Ceica , 
 
  
                                                          H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art.1 Se aproba modificarea amplasamentului echipamentelor de dezinfectie si 
dezinsectie, de la Piața Ceica  nr.cadastral ,   51385  Ceica   la  sediul Primăriei Comunei Ceica,.  
nr.cadastral 51529 Ceica . 

Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 
Ceica. 

 
 
 

          Art.3 .Prezenta hotărâre se comunică  cu: 

                     -Instituţia Prefectului-direcţia juridică 
                      -primarul comunei Ceica 
                      -afişier  
                      - monitorul oficial local 
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Nr.92  din 28  noieombrie  2022.                                                          Consilieri T otal  – 13  
                                                                                                       Nr.consilieri prezen ţi -  13 
                                                                                  Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru 
                                                                                                  

 

 


