
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI   
CEICA 

 

            privind   retragerea dreptului de folosin
numitului  Dolhai Marius  teren pentru construc

           Având în vedere cererea depus
cu domiciliul în comuna Ceica satul Ceica, nr. 79, prin care renun
gratuită a suprafeței de 500 mp. teren de construc
  Văzând Referatul de aprobare 
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Ceica , precum 
raportul de avizare al comisiilor de specialittate ale consilul
  În baza  prevederilor art. 2 din HCL nr. 
neîndeplinirii obligațiilor  i se retrage dreptul de folosin
24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
2010, 
  În temeiul  art.129,alin.2,lit.d,alin.7,lit.
nr.57/2019 Codul Administrativ
 
  Consiliul local al comunei Ceica ,

 Art. 1.  Începând cu data adopt
asupra terenului atribuit  în folosin
proprietate privată a comunei Ceica , num
,conform cererii  înregistrată cu nr. 
prin  HCL nr.   46  din 26 octombrie 2016
care îndeplinește condițiile conform Legii nr.15/2003.

 Art. 2. Prezenta hotarare se comunica cu :

                         -Institutia Prefectului jude

                          -Persoana în cauză

                         -Dosar 

                                                                     
 PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ
                    BUHAȘ MIHAI                                            
 
 Nr.18 din  25 februarie  2020.
                                                              
                                                                                
                                                                                                    

UL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI   
 

România,  jud.Bihor
Ceica,Str.Principal

Tel.și fax 0259/324464
www.primariaceica.ro

primaria.ceica@cjbihor.ro

H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

retragerea dreptului de folosin ță asupra terenului atribuit  în folosin
teren pentru construc ție locuin ță  proprietate personal

vedere cererea depusă de d-l  Dolhai Marius, înregistrată cu nr.
cu domiciliul în comuna Ceica satul Ceica, nr. 79, prin care renunță la  atribuirea în folosin

ei de 500 mp. teren de construcție situat în intravilanul lo
Referatul de aprobare  a primarului comunei,raportul de specialitate al 

compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Ceica , precum 
raportul de avizare al comisiilor de specialittate ale consilului local , 

În baza  prevederilor art. 2 din HCL nr. 46/26.10.2016,care prevede c
iilor  i se retrage dreptul de folosință a terenului atribuit,

24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata 

art.129,alin.2,lit.d,alin.7,lit.s, art.139,alin.1,art.196,alin.1,lit.a) din OUG 
nr.57/2019 Codul Administrativ, 

Consiliul local al comunei Ceica , 

HOTĂRĂȘTE:  

cu data adoptării prezentei hotărâri   i  se retrage dreptul de folosin
asupra terenului atribuit  în folosință gratuită suprafața de 500 mp  teren intravilan de construc

 a comunei Ceica , număr cadastral  50859 ,CF-50859  
ă cu nr. 250/06.09.2019  la Primăria comunei Ceica, teren acordat 

46  din 26 octombrie 2016  urmânnd ca acest teren să fie acordat altei persoane 
iile conform Legii nr.15/2003. 

Prezenta hotarare se comunica cu : 

Institutia Prefectului județului Bihor, 

Persoana în cauză 

                                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ
ȘEDINȚĂ                                                         SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
                                                                                 DOREL OCTAVIAN GOLDEA

2020. 
                                                                                                                                         Consilieri Total  
                                                                                                                               Nr.consilieri prezenţi 

                                                                                              Hotărâre adoptată cu:1

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

și fax 0259/324464  
www.primariaceica.ro  

primaria.ceica@cjbihor.ro  
 
 

 asupra terenului atribuit  în folosin ță  
  proprietate personal ă. 

l  Dolhai Marius, înregistrată cu nr.250/06.09.2019  
atribuirea în folosință 

ie situat în intravilanul localității Ceica 
a primarului comunei,raportul de specialitate al 

compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Ceica , precum și 

,care prevede că în cazul 
 a terenului atribuit, precum și a Legii nr. 

elaborarea actelor normative, republicata  în anul 

art.139,alin.1,art.196,alin.1,lit.a) din OUG 

râri   i  se retrage dreptul de folosință 
teren intravilan de construcție 

  a localitatii Ceica 
ria comunei Ceica, teren acordat 

 fie acordat altei persoane 

CONTRASEMNEAZĂ 
GENERAL AL COMUNEI 

DOREL OCTAVIAN GOLDEA 

Consilieri Total  – 13  
Nr.consilieri prezenţi -  12 

Hotărâre adoptată cu:12 voturi pentru 


