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HOTĂRÂREA  

privind aprobarea ader ării Comunei CEICA . la parteneriatul public-privat de dezvoltare 
local ă ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DE IZVORUL CRIȘURILOR pentru 

perioada de programare PNDR 2023-2027 
 

 
Consiliul Local al Comunei Ceica , întrunit în ședința ordinară în data de 29 iulie 2021 
  
             Având în vedere: 
 

-proiectul de hotărâre nr. 48  din 23.07. 2021,însoțit de  referatul de aprobare nr.135  din 
23.07.2021 a dnei. primar – Șovre Ana-Livia, in calitate de initiator al proiectului de hotarare; 

- raportul de specialitate nr.142 din 23.07. intocmit de compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica 

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

       -Luând în considerare dispozțiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la 

elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

           În temeiul art. 129 alin.(2) litera e), art. 129 alin.(9) litera c),  art. 139 alin.(1) și (3) literele 
a) și f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CEICA, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 -  Se aprobă aderarea Comunei CEICA. la parteneriatul public-privat de dezvoltare 
locală denumit ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DE IZVORUL CRIȘURILOR pentru 
perioada de programare PNDR 2023-2027.  
 

Art. 2 -  Teritoriul Comunei CEICA  va fi inclus în teritoriul parteneriatului GRUP DE 
ACȚIUNE LOCALĂ DE IZVORUL CRIȘURILOR, în vederea implementării Strategiei de 



Dezvoltare Locală ce va fi elaborată pentru perioada de programare PNDR 2023-2027, teritoriu 
format din: COMUNA CĂPÂLNA, COMUNA HOLOD, COMUNA SÂMBĂTA, COMUNA 
RĂBĂGANI, COMUNA POMEZEU, COMUNA CĂBEȘTI, COMUNA DOBREȘTI, COMUNA 
CEICA, COMUNA CURĂȚELE, COMUNA BUDUREASA, COMUNA ROȘIA, COMUNA 
PIETROASA, ORASUL NUCET. 
 

Art. 3 -  Autoritatea publică locală, Comuna CEICA  nu va adera la un teritoriu acoperit de 
un alt parteneriat ce va elabora sau implementa o Strategie de Dezvoltare Locală cu finanțare 
prin PNDR 2021-2027.  
 
         Art. 4 -  Prezenta hotărâre se comunică cu: 
          - Instituția Prefectului Județului Bihor; 
           - Primarul Comunei CEICA 
           - Se aduce la cunoștință publică. 
 
                                        

               Preşedinte de şedin ţă                                                               Contrasemneaz ă 

                                                                                                                  Secretar general  

                   Corb   Florin                                                                       Dorel Octavian Goldea  

 

 

 

 

 

 

 Nr.60 din  29  iulie  2021.                                                               Consilieri Total  – 13,  

                                                                                               Nr.cons ilieri prezen ţi -  10 

             Hotărâre adoptat ă cu:10 voturi pentru       
 

 
 
 
 
 


