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H O T Ă R Â R E 
 

        privind aprobarea efectu ării lucr ărilor pe  domeniului  public al  comunei Ceica prin  
realizarea  obiectivului de  investi ție :” MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE 
INTERES LOCAL ÎN COMUNA CEICA ,JUDE ȚUL BIHOR.”  
 
 Cunoscând avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, conform căruia una 
dintre documentele obligatorii este hotărârea consiliului local privind aprobarea executarii lucrarii 
pe domeniul public, 
 Luând în considerare argumentele prezentate în referatul de aprobare al proiectului de 
hotărâre al doamnei  Primar, care pledează pentru adoptarea prezentei hotărâri, 
          -Ținând cont de Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata 2010.  
        -Ordonanță de Urgență nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri 
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene 
       - Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a art.1-10 din Ordonanță de Urgență nr. 
114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice 
şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene, 
        -  Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local al 
Comunei Ceica, precum și raportul compartimentului de specialitate, 
 În baza prevederilor  art.129 alin.2,lit.b și c), alin 4 lit.(d), și  art 139 alin.(3) lit.g ) din OUG 
NR.57/2019, privind Codul Administrativ, 
 
           Consiliul Local al Comunei Ceica, 
 
                                                         HOTĂRĂŞTE : 

 
             Art. 1.  Se aprobă efectuarea lucrărilor  pe  domeniului  public al  comunei Ceica prin 
realizarea obiectivului de  investiție :” MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE 
INTERES LOCAL ÎN COMUNA CEICA ,JUDE ȚUL BIHOR.”  

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei 
Ceica 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu: 
  - Instituţiei Prefectului – Judeţul  Bihor; 
  - Primarului Comunei Ceica 
 
 Preşedinte de şedin ţă                          
                                    Contrasemneaz ă 
                Secretar  general 
                      Mariana  Corb                                             Dorel Octavian Goldea 
 
 
 

Nr.  67  din 31 iulie 2019                                   Consilieri Total  – 13, 
                                                                              Nr.consilieri prezen ţi -  12 

                                                             Hotărâre adoptat ă cu:12 voturi pentru 
 


