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CUI-4784210 

         Privind desemnarea 
responsabili pentru operarea în registrul electoral în vederea  identificarii 

persoanelelor peste 65 de ani f
 
            Având în vedere raportul de specialitate întocmit de 
,prin care solicită primarului comunei Ceica 
funcționari  publici  la nivelul UAT comuna Ceica pentru
vederea  identificarii persoanelelor peste 65 de ani f
ajutor , 
             Ținând cont că  la nivelul   comunei Ceica au fost desemnate 2(dou
autorizate să efectueze opera
autorizate  și dețin parola pentru efectuarea acestor opera
superior Corb Eugenia(dispozi
Aurica Viorica(dispoziția primarului nr.244/12.11.2015)

            În baza circularei Institu
Primăria comunei Ceica cu nr.790/06.04.2020,
Militară nr.2/2020, 

            Văzând  adresa nr.4138/23.03.2020 a Autorit
prevederile art.8,alin(1) din Ordonan
informațiile conținute în Registrele electorale pentru 
vârstă de peste 65 de ani , 

             În temeiul prevederilor art. 
nr.57/2019 Codul Administrativ,
 
           PRIMARUL  COMUNEI 
 

           Art. 1.Începând cu data emiterii prezentei dispozi
funcționarilor publici  la nivelul UAT comuna Ceica pentru operarea în registrul electoral 
în vederea  identificarii persoanelelor peste 65 de ani f
ajutor ,care sunt persoane autorizate s
urmează: 
 
 

 

România,  jud.Bihor
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Tel.și fax 0259/324464
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primaria.ceica@cjbihor.ro
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

desemnarea   func ționarilor publici  la nivelul UAT comuna Ceica 
pentru operarea în registrul electoral în vederea  identificarii 

persoanelelor peste 65 de ani f ără sus ținători sau alt ă form

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Ceica  
 primarului comunei Ceica  emiterea unei dispoziții privind 

publici  la nivelul UAT comuna Ceica pentru operarea în registrul electoral în 
vederea  identificarii persoanelelor peste 65 de ani fără susținători sau alt

la nivelul   comunei Ceica au fost desemnate 2(dou
 efectueze operațiuni în Registrul Electoral,din cadrul SPCLEP Ceica care sunt 

in parola pentru efectuarea acestor operațiun în persoana d
superior Corb Eugenia(dispoziția primarului nr.243/12.11.2015 și d-na referent superior Mihu

ia primarului nr.244/12.11.2015). 

circularei Instituției Prefectului-Județul Bihor nr.2633/05.04.2020,înregistrat
ria comunei Ceica cu nr.790/06.04.2020,referitor la prevederile art.8,alin(1) din Ordonan

nr.4138/23.03.2020 a Autorității Electorale Permanente referitor la 
prevederile art.8,alin(1) din Ordonanța Militară nr.2/2020 cu privire la accesul la datele 

inute în Registrele electorale pentru a identifica și ține eviden

n temeiul prevederilor art. 154,art.155,alin.2,lit.b ) și art.196 alin. (1) 
nr.57/2019 Codul Administrativ, 

COMUNEI  CEICA, 

D I S P U N E: 
 
 

Începând cu data emiterii prezentei dispoziții  se desemn
ionarilor publici  la nivelul UAT comuna Ceica pentru operarea în registrul electoral 

în vederea  identificarii persoanelelor peste 65 de ani fără susținători sau alt
care sunt persoane autorizate să opereze în Registrul electoral,

România,  jud.Bihor 
Str.Principală, nr.67 

și fax 0259/324464 
www.ceica.ro  
primaria.ceica@cjbihor.ro  

ionarilor publici  la nivelul UAT comuna Ceica 
pentru operarea în registrul electoral în vederea  identificarii 

ă form ă de ajutor  

secretarul general al comunei Ceica  
privind desemnarea  a doi  

operarea în registrul electoral în 
tori sau altă formă de 

la nivelul   comunei Ceica au fost desemnate 2(două) persoane 
ni în Registrul Electoral,din cadrul SPCLEP Ceica care sunt 

în persoana d-nei referent 
na referent superior Mihuț 

ul Bihor nr.2633/05.04.2020,înregistrată la 
art.8,alin(1) din Ordonanța 

ii Electorale Permanente referitor la 
 nr.2/2020 cu privire la accesul la datele și  

ine evidența persoanelor în 

alin. (1) ,lit.b) din OUG 

desemnează doi    
ionarilor publici  la nivelul UAT comuna Ceica pentru operarea în registrul electoral 

ători sau altă formă de 
 opereze în Registrul electoral,după cum 



 
           1.Corb Eugenia referent superior în cadrul SPCLEP C eica 

           2. Mihu ț Aurica Viorica referent superior în cadrul SPCLEP Ceica 

        Art.2. Persoanele nominalizate pentru operarea în registrul electoral vor  identifica 
persoanelelor peste 65 de ani fără susținători sau altă formă de ajutor și vor actualiza 
evidența acestora periodic  de câte ori se impune. 
 
 
         Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică: 
                         -Instituția Prefectului judeţului BIHOR 
                          -Dosarului cu dispoziţiile primarului 
                          -primarul comunei Ceica 
 
 
 
 
 
 
PRIMAR                                                                       Viza pentru legalitate 
                                                                                 Secretar general al comunei 
Șovre Ana Livia                                                             Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.104  din 06 aprilie    2020. 

 

 

 

 

 

 



              R O M Â N I A 

              JUDEŢUL  BIHOR 

              COMUNA  CEICA 

              Cui-4784210 

        Nr.792  din 06.04.2020. 

                                                       

         Privind desemnarea 
responsabili pentru operarea în registrul electoral  în vederea  identificarii 

persoanelelor peste 65 de ani f
 
            Având în vedere necesitatea  emiterii unei dispozi
funcționari  publici  la nivelul UAT comuna Ceica pentru operarea în registrul electoral în 
vederea  identificarii persoanelelor peste 65 de ani f
             Ținând cont că  la nivelul   comunei Ceica au fost desemnate 2(dou
autorizate să efectueze opera
autorizate  și dețin parola pentru efectuarea acestor opera
superior Corb Eugenia(dispozi
Aurica Viorica(dispoziția primarului nr.244/12.11.2015).
            În baza circularei Institu
Primăria comunei Ceica cu nr.790/06.04.2020,referitor la prevederile art.8,alin(1) din Ordonan
Militară nr.2/2020, 
            Văzând  adresa nr.4138/23.03.2020 a Autorit
prevederile art.8,alin(1) din Ordonan
informațiile conținute în Registrele electorale pentru a identifica 
vârstă de peste 65 de ani , 
             În temeiul prevederilor art. 154,art.155,a
nr.57/2019 Codul Administrativ,
 
              Propun d-nei primar 
la nivelul UAT comuna Ceica responsabili pentru operarea în regist
identificarii persoanelelor peste 65 de ani f
 

Secretar general al comunei Ceica
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                                                      RAPORT DE SPECIALITATE 

 
desemnarea   func ționarilor publici  la nivelul UAT comuna Ceica 

responsabili pentru operarea în registrul electoral  în vederea  identificarii 
persoanelelor peste 65 de ani f ără sus ținători sau alt ă form

vedere necesitatea  emiterii unei dispoziții privind desemnarea  a doi  
ionari  publici  la nivelul UAT comuna Ceica pentru operarea în registrul electoral în 

vederea  identificarii persoanelelor peste 65 de ani fără susținători sau altă
la nivelul   comunei Ceica au fost desemnate 2(dou

 efectueze operațiuni în Registrul Electoral,din cadrul SPCLEP Ceica care sunt 
in parola pentru efectuarea acestor operațiun în persoana d

superior Corb Eugenia(dispoziția primarului nr.243/12.11.2015 și d-na referent superior Mihu
ia primarului nr.244/12.11.2015). 

În baza circularei Instituției Prefectului-Județul Bihor nr.2633/05.04
ria comunei Ceica cu nr.790/06.04.2020,referitor la prevederile art.8,alin(1) din Ordonan

zând  adresa nr.4138/23.03.2020 a Autorității Electorale Permanente referitor la 
(1) din Ordonanța Militară nr.2/2020 cu privire la accesul la datele 

inute în Registrele electorale pentru a identifica și ține eviden

În temeiul prevederilor art. 154,art.155,alin.2,lit.b ) și art.196 alin. (1) ,lit.b) din OUG 
nr.57/2019 Codul Administrativ, 

nei primar emiterea unei dispoziții   privind desemnarea   func
la nivelul UAT comuna Ceica responsabili pentru operarea în registrul electoral în vederea  
identificarii persoanelelor peste 65 de ani fără susținători sau altă formă de ajutor 

 
Secretar general al comunei Ceica  

Dorel Octavian Goldea 

jud.Bihor 

Str.Principală, nr.67 

și fax 0259/324464 

 

primaria.ceica@cjbihor.ro 

ionarilor publici  la nivelul UAT comuna Ceica 
responsabili pentru operarea în registrul electoral  în vederea  identificarii 

ă form ă de ajutor  

desemnarea  a doi  
ionari  publici  la nivelul UAT comuna Ceica pentru operarea în registrul electoral în 

tori sau altă formă de ajutor , 
la nivelul   comunei Ceica au fost desemnate 2(două) persoane 

iuni în Registrul Electoral,din cadrul SPCLEP Ceica care sunt 
ersoana d-nei referent 
na referent superior Mihuț 

ul Bihor nr.2633/05.04.2020,înregistrată la 
ria comunei Ceica cu nr.790/06.04.2020,referitor la prevederile art.8,alin(1) din Ordonanța 

ii Electorale Permanente referitor la 
 nr.2/2020 cu privire la accesul la datele și  

ine evidența persoanelor în 

i art.196 alin. (1) ,lit.b) din OUG 

privind desemnarea   funcționarilor publici  
rul electoral în vederea  
ă de ajutor  



 

 

 

 

 


