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H O T Ă R Â R E  

 
 privind reactualizarea  STATUTULUI comunei CEICA,  

judeţul BIHOR 
 

Consiliul Local al Comunei Ceica, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 
aprilie  2021; 
      -Ținând cont de Ordinul  Nr. 25 /2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 
statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de 
organizare si functionare a consiliului local 
         -Proiectul de hotărâre nr.18/22.03.2021 și referatul de aprobare al proiectului de hotarare 
nr.59/22.03.2021 întocmit de  primarul comunei Ceica, Judetul Bihor; 
        -raportul de specialitate nr.60/22.03.2021 întocmit de secretarul general al comunei 
Ceica; 
        -avizul comisiei de specialitate pentru Comisia pentru administraţie publică ,juridică şi de 
disciplină,apărarea ordinii şi liniştii publice,a drepturilor cetăţenilor,muncă și protecție socială, 
          În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata în anul  2010 
         În baza  prevederilor art. 129 alin.1, (2) lit.b și c ,alin.4,lit.d și f ,alin.7,lit.a și f art. 139 alin. 
(3) lit.(i), art. 196 alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din OUG nr. 57/2019 - Codul 
administrativ, 
 
             Consiliul local al comunei Ceica, 

HOTĂREŞTE: 
 

Art.1.  - Se aprobă reactualizarea STATUTUL comunei CEICA, judeţul BIHOR, conform 
anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2  -  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Ceica, 
iar de comunicare şi publicare răspunde secretarul comunei Ceica 

 Art.3.  - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor 
- Primar şi secretar comuna Ceica 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
               Buha ș Mihai                               CONTRASEMNEAZ Ă 
            SECRETAR GENERAL 
                               Dorel Octavian Golde a 
 
 
Nr.33 din 22 aprilie 2021. 

                                         Consilieri  Total  – 13, 
                                                Nr.consilieri prezen ţi -  12 

                                                                       Hotărâre adoptat ă cu: 12 voturi pentru 
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P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E  

 
 

 privind reactualizarea  STATUTULUI comunei CEICA,  
judeţul BIHOR 

 
 

 
      -Ținând cont de Ordinul  Nr. 25 /2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 
statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de 
organizare si functionare a consiliului local 
        -raportul de specialitate nr.43/25.02.2021 întocmit de secretarul general al comunei 
Ceica; 
          În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata în anul  2010 
         În baza  prevederilor art. 129 alin.1, (2) lit.b și c ,alin.4,lit.d și f ,alin.7,lit.a și f art. 139 alin. 
(3) lit.(i), art. 196 alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din OUG nr. 57/2019 - Codul 
administrativ, 
 
 
             Propun Consiliului local al comunei Ce ica spre dezbatere și aprobare urm ătorul, 
 
 
 
                                           P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E : 
 
 

Art.1.  - Se aprob ă reactualizarea STATUTUL comunei CEICA, jude ţul BIHOR, 
conform anexei  .  

 
 
 

 
 

Primar 
 

Șovre Ana Livia 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind  aprobarea reactualiz ării  STATUTULUI comunei CEICA,  
judeţul BIHOR 

 
 
 

      -Ținând cont de Ordinul  Nr. 25 /2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 
statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de 
organizare si functionare a consiliului local 
          În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata în anul  2010 
         În baza  prevederilor art. 129 alin.1, (2) lit.b și c ,alin.4,lit.d și f ,alin.7,lit.a și f art. 139 alin. 
(3) lit.(i), art. 196 alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din OUG nr. 57/2019 - Codul 
administrativ, 
 Analizând  referatul de aprobare  al primarului comunei Ceica referitor la Statutul 
comunei Ceica, propun spre aprobarea Proiectul de hotărâre în forma iniţiată. 
 
 

 
 
 
 
 

Secretar general , 
Dorel Octavian Goldea 
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REFERAT DE APROBARE  
 

Al  Proiectul de hotărâre privind   aprobarea reactualizării STATUTULUI comunei CEICA, judeţului 
BIHOR 

 
 
 
 

      -Ținând cont de Ordinul  Nr. 25 /2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 
statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de 
organizare si functionare a consiliului local 
          În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata în anul  2010 
         În baza  prevederilor art. 129 alin.1, (2) lit.b și c ,alin.4,lit.d și f ,alin.7,lit.a și f art. 139 alin. 
(3) lit.(i), art. 196 alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din OUG nr. 57/2019 - Codul 
administrativ, 
De asemenea s-au folosit în fundamentarea proiectului hotărârile consiliului local Ceica, Planul 
Urbanistic General, etc. 
Proiectul de hotărâre a fost structurat ţinând cont de Ordinul  Nr. 25 /2021 pentru aprobarea 
modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului 
orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local 

Având în vedere cele expuse mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotărâre, 
solicitând consiliul local adoptarea acestuia. 

 
 
 

Primar 
Șovre Ana Livia 


