
 
ROMÂNIA  
JUDEȚUL BIHOR 
COMUNA CEICA 
PRIMAR 

Privind  instituirea permanen

                
   Având în vedere Raportul de specialitate 
propune d-nei primar emiterea unei dispozi

Primăria   Comunei Ceica, jude

             În baza prevederilor art. 1
măsurilor tehnice necesare bunei organiz
cu prevederile art. 14 alin. din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorit
locale, pentru modificarea Legii administra
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul ale
Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea m
alegerilor locale din anul 2020,
               În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic
pentru elaborarea actelor normative republicat
             În temeiul prevederilor
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul admi
ulterioare, 
 
              Primarul comunei Ceica,
 

          Art. 1 În vederea desfăş
 din data de 27 septembrie 2020, 
Comunei Ceica, județul Bihor, la Alegerile Locale din 27 septembrie 2020 
             urmează: 
                     1.Corb Eugenia ,referent în cadrul SPCLEP CEICA între  orele
                     2.Mihuț Aurica Viorica,referent în cadrul SPCLEP CEICA între  orele 13

         Art. 2  Prezenta dispoziţie se comunic
- Institu
- Primarul comunei 
- Site: 
- personalul în cauz

 
                                                                                                     
        PRIMAR                                                    
ANA LIVIA SOVRE                                        
 
 
Nr.151 din 21 septembrie  2020.
 
 

 

 

E-mail;primaria.ceica@cjbihor.ro 

 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 
  

instituirea permanenței serviciului SPCLEP  la Primăria   Comun
 la Alegerile Locale din 27 septembrie 2020

 

aportul de specialitate   întocmit de secretarul general al 
nei primar emiterea unei dispoziții  privind instituirea permanen

ria   Comunei Ceica, județul Bihor, la Alegerile Locale din 27 septembrie 2020 
 

În baza prevederilor art. 11  din Hotărârea Guvernului nr. 577/2020 privind
surilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020, coroborate 

alin. din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţ
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organiz
alegerilor locale din anul 2020, 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic
pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările şi completă

În temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 lit. e și ale art. 196 alin. 1 lit. b  din Ordonan
 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific

Primarul comunei Ceica, 

DISPUNE: 
 

În vederea desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din comuna 
din data de 27 septembrie 2020, se stabilește  instituirea permanenței serviciului SPCLEP la Prim

ul Bihor, la Alegerile Locale din 27 septembrie 2020 

1.Corb Eugenia ,referent în cadrul SPCLEP CEICA între  orele
 Aurica Viorica,referent în cadrul SPCLEP CEICA între  orele 13

 
Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general al comunei 

Instituţia Prefectului – judeţul Bihor 
Primarul comunei Ceica 
Site: www.ceica.ro 
personalul în cauză 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate
PRIMAR                                                                              SECRETAR GENERAL

                                                                  DOREL OCTAVIAN GOLDEA

2020. 

C.I.F.: 4784210 
Adresa: Ceica, nr. 67 

Cod Poștal 417155 
Telefon/fax: 0259.324.464 

primaria.ceica@cjbihor.ro  
Site: www.ceica.ro 

Comunei Ceica, județul Bihor, 
la Alegerile Locale din 27 septembrie 2020  

general al comunei Ceica, prin care  
ii  privind instituirea permanenței serviciului SPCLEP  la  

ul Bihor, la Alegerile Locale din 27 septembrie 2020  

rârea Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea 
ri a alegerilor locale din anul 2020, coroborate 

alin. din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
iei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

şilor locali și ale Hotărârii  
surilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
i completările ulterioare, 

i ale art. 196 alin. 1 lit. b  din Ordonanța de 
nistrativ, cu modificările și completările 

ţiei publice locale din comuna Ceica 
serviciului SPCLEP la Primăria 

ul Bihor, la Alegerile Locale din 27 septembrie 2020 ,după cum 

1.Corb Eugenia ,referent în cadrul SPCLEP CEICA între  orele 8-13 
 Aurica Viorica,referent în cadrul SPCLEP CEICA între  orele 13-21 

, prin grija secretarului general al comunei Ceica, cu: 

Avizat pentru legalitate 
SECRETAR GENERAL  
DOREL OCTAVIAN GOLDEA  



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BIHOR 
COMUNA CEICA 
Nr.1774  din 11.09.2020 

 
 

 
 

Privind  instituirea permanen

                
   Având în vedere necesitatea instituirii  permanen

Primăria   Comunei Ceica, jude

      1.Ceica 
      2.Drăgești 
      3.Sâmbăta  

             Având în vedere faptul c
viza de reședință , 
 
     

Emiterea unei dispoziții privind instituirea permanen
județ

 
 
 
 
 
 

 

E-mail: primaria.ceica@cjbihor.ro

RAPORT DE SPECIALITATE  
 
 

instituirea permanenței serviciului SPCLEP  la Primăria   Comunei Ceica, jude
 la Alegerile Locale din 27 septembrie 2020 

 

Având în vedere necesitatea instituirii  permanenței serviciului SPCLEP 
ria   Comunei Ceica, județul Bihor, la Alegerile Locale din 27 septembrie 2020 

acest serviciu deservește trei comunei și anume :

 
Având în vedere faptul că la Primăria Ceica se prezintă zilnic persoane la SPCLEP Ceica pentru 

  PROPUN 
PRIMARULUI COMUNEI CEICA  

 
 

ii privind instituirea permanenței serviciului SPCLEP  la Prim
țul Bihor, la Alegerile Locale din 27 septembrie 2020 

SECRETAR GENERAL 
 
 

Dorel Octavian Goldea 

C.I.F.: 4784210 
Adresa: Ceica, nr. 67 

Cod Poștal 417155 
Telefon/fax: 0259.324.464 

mail: primaria.ceica@cjbihor.ro  
Site: www.ceica.ro 

ria   Comunei Ceica, județul Bihor,  
la Alegerile Locale din 27 septembrie 2020  

serviciului SPCLEP  la  
ul Bihor, la Alegerile Locale din 27 septembrie 2020 ,datorită faptului că 

i anume : 

 zilnic persoane la SPCLEP Ceica pentru 

ei serviciului SPCLEP  la Primăria   Comunei Ceica, 
ul Bihor, la Alegerile Locale din 27 septembrie 2020 . 


