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                                                      H O T Ă R Â R E  
                                               
 
             cu privire la aprobarea procesului verbal de la şedinta  Consiliului local al  
comunei Ceica ,ţinuta la data de  24 februarie  2021. 
 
               Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.13/22..03.2021 întocmit de primarul comunei 
Ceica,însoțit de referatul de aprobare al proiectului nr.49/22.03.2021,precum și raportul de specialitate 
nr.50/22.03.2021 întocmit de secretarul general al comunei Ceica , 
               Văzând raportul de avizare al Comisiei de specialitate de specialitate din cadrul 
 consiliului local,   pentru învăţămant,cultură, sănatate şi activitaţi social  culturale ,protecţie copii 
tineret şi sport, turism , 
               În temeiul  art.138,alin.15,art.139,alin.3 si art.196,alin.1,lit.a) din Codul Administrativ, 
 
              Consiliul local al comunei Ceica, 
 
 
                                                         H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art. 1 Se aprobă Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 
Ceica din data de 24 februarie 2021, în forma în care a fost prezentat .  

Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 2 din 24 februarie  2021, în copie, 
constituie anexă la prezenta hotărâre. 
              Art.3.Prezenta hotărâre se comunica cu: 
               -Instituţia Prefectului-direcţia juridică 
               -primarul comunei Ceica 
               -afişier 
 
 
 
         Preşedinte de şedinţă                                                       Contrasemnează 
                                                                                              Secretar general al comunei 
         Buhaș Mihai                                                           Dorel Octavian Goldea    
 
 
  
 
Nr.21  din 29 martie   2021.                                                                                Consilieri Total  – 13  

Nr.consilieri prezenţi -  13 
Hotărâre adoptată cu:13 voturi pentru 



                                                                                    
 
 

  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA  CEICA 

Nr.13 din 22.03.2021. 
                   Cod po ștal-417155 

 

 

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

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

comunaceica@gmail.com 
primaria.ceica@cjbihor.ro 

CUI-4784210 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Privind aprobarea Procesului-verbal al şedin ţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 
Ceica din data de 24 februiarie 2021 

 
Având în vedere Referatul de aprobare al primarului comunei Ceica  la Proiectul de 

hotărâre pri vind aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei 
Ceica din data de 24 februarie 2021  

Luând în considerare Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Comunei Ceica din data de 24 februarie 2021, prezentat de secretarul general al Comunei 
Ceica ,  

Ţinând cont de prevederile art. 138 alin. 13 și alin. 14 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu privire la modalitatea de consemnare într-
un Proces-verbal a dezbaterilor din şedinţele de consiliu local, precum şi modul în care şi-a 
exercitat votul fiecare consilier local, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul 
comunei,  

În temeiul prevederilor art. 133 alin. 1 și ale art. 138 alin. 15, coroborate cu cele ale art. 
196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

Primarul  Comunei Ceica iniţiază următorul: 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Art. 1 Se aprobă Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 
Ceica din data de 24 februarie 2021, în forma în care a fost prezentat.  

Art. 2 Procesul-verbal cu numărul de înregistrare 2 din 24 februarie  2021, în copie, 
constituie anexă la prezenta hotărâre. 

 
INIŢIATOR 

Primar, 
Șovre Ana Livia 
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REFERAT DE APROBARE  
 

La proiectul rivind aprobarea Procesului-verbal al şedin ţei ordinare a Consiliului Local al 
Comunei Ceica din data de 24 februarie 2021 

 
Ţinând cont de prevederile art. 138 alin. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora, la începutul fiecărei ședințe, secretarul 
general al unității administrativ-teritoriale supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței 
anterioare, iar consilierii locali au dreptul ca, în cadrul ședinței, să conteste conținutul procesului-
verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară,  

Având în vedere că dezbaterile din ședința ordinară a consiliului local, precum și modul 
în care și-a exercitat votul fiecare consilier local au fost consemnate în Procesul-verbal de 
ședință înregistrat sub numărul 1/24.02.2021, fiind semnat de președintele de ședință și de 
secretarul general al unității administrativ-teritoriale, care și-au asumat, prin semnătură, 
responsabilitatea veridicității celor consemnate, 
 

Propun adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al 
ședinței ordinare din data de 24 februarie 2021, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și îl propunem 
spre dezbatere în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Ceica  din data de  
29.03.2021. 

 
  

INIŢIATOR 
Primar, 

Șovre Ana Livia 
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RAPORT DE SPECIALITATE  
La proiectul de hot ărâre privind aprobarea Procesului-verbal al şedin ţei 

ordinare a Consiliului Local al Comunei Ceica din d ata de 24 februarie 2021 
 
 

Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Ceica din 
data de 24.02.2021 inițiat de primarul comunei Ceica  și Referatul de aprobare al 
primarului comunei Ceica  

Ţinând cont de prevederile art. 138 alin. 15 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora, la începutul 
fiecărei ședințe, secretarul general al unității administrativ-teritoriale supune spre 
aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare, iar consilierii locali au dreptul ca, 
în cadrul ședinței, să conteste conținutul procesului-verbal și să ceară 
menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară,  

Având în vedere că dezbaterile din ședința ordinară a consiliului local, 
precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier local au fost 
consemnate în Procesul-verbal de ședință înregistrat sub numărul 2/24.02.2021, 
fiind semnat de președintele de ședință și de secretarul general al unității 
administrativ-teritoriale, care și-au asumat, prin semnătură, responsabilitatea 
veridicității celor consemnte, 

În contextul celor menționate mai sus, considerăm legală şi oportună 
adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal al 
ședinței ordinare din data de 28.01.2021, în conformitate cu prevederile art. 136 
alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, și îl propunem spre dezbatere în ședința ordinară a Consiliului 
Local al comunei Ceica  din data de 29 .03.2021 

 
 

SECRETAR GENERAL 
Dorel Octavian Goldea 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


