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H O T Ă R Â R E 
 

privind organizarea comisiilor de specialitate a Co nsiliului Local al comunei Ceica 
 
                Consiliul local al comunei CEICA întrunit în ședință în data de 26  noiembrie 
2020; 
                Având în vedere: 
               - prevederile Ordinul Prefectului –Județului Bihor  nr.705/26/10/2020, privind 
constituirea Consiliului Local; 
      - art. 124 ,alin.1-5  art.129 ,alin.(1), alin.(2) lit. “a”, 
art.139,alin.1,alin.3,lit.i,art.196,alin.1,lit.a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
   
                 Consiliul local al comunei Ceica, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

               ART.1. Se stabilește la nivelul Consiliului local al comunei Ceica un număr de 
trei comisii de specialitate pe domenii de activitate ,fiecare comisie fiind formată din cinci 
consilieri,după cum urmează: 
 

                        I.Comisia de specialitate pentru programe de dezvolta re economico-
sociala,buget-finante,administrarea domeniului publ ic si privat al 
comunei,gospodaririi comunale şi amenajarea teritoriului,din care fac parte urmato rii 
consilieri : 

 
       1. Petrila Mariana Cornelia-pre ședinte 
       2. Corb Mariana-secretar 
       3. Buhaș Mihai 
       4.Nicoar ă Ioan Costel 
       5.Galea Moise 
 
      II. Comisia de specialitate pentru administra tie publica,juridica si de 
Disciplina,apararea ordinii si linistii publice,a d repturilor cetatenilor, 

                   munca si protectie sociala. din care fac parte urmatorii consilieri : 
 
       1. Corb Florin-pre ședinte 
       2.Iagher Moise-secretar 
       3.Mateaș Leontin 
       4.Demian Ioan 
       5.Marchi ș Florin-Avram 



  

 
                    III.Comisia de specialitate pen tru înv ăţămant,cultur ă, sănatate şi activita ţi social  

culturale ,protec ţie copii –tineret şi sport, turism din care fac parte urmatorii 
consilieri : 

 
 
       1. Corb Mariana-pre ședinte 
       2. Petrila Mariana Cornelia-secretar 
       3.Bulc ău Petru 
       4.Galea Florian 
       5.Jurcu ț Vasile Ionel 
 
 
 
  ART. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului cu: 
   - Instituţia  Prefectului- Judeţul Bihor        
                      -dosar 
                      -afișat public 
                       -monitorul oficial local 
 
 
 
 
     
        
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   SECRETAR   GENERAL        
                                                                 
            Corb  Mariana                                             Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 64 din 26 noiembrie 2020                                       Consilieri Total  – 13    
                                                                                  Nr.consilieri prezen ti-12  

    Hotărâre adoptat ă cu:12 voturi pentru  
 
 

                 
 
 


