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Privind  aprobare a bugetului previzionar de venituri 

derul ării proiectului "Creş
pentru elevii şi cadrele d

 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Biroul Financiar contabil,
          Văzând necesitatea cre
pentru elevii şi cadrele didactice din Comuna Ceica,
 Ţinând cont de bugetul 
 Văzând urgenţa determina
cererii de finanţare,precum 
si a cheltuiele legate de proiectul: 
COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Ceica, jude
 
 În temeiul art. 154,155 
Administrativ, cu modificările 
 
  Primarul Comunei Ceica
 

  
Art.1. Se aprobă bugetul previzionar prin care estim

pentru anul 2020 şi anul 2021 pentru proiectul 
crizei sanitare COVID-19 pentru elevii 
Bihor" în valoare totală de 862.482,37 lei.
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D I S P O Z I Ţ I E  
 

aprobare a bugetului previzionar de venituri şi cheltuieli necesare 
"Creşterea capacităţii de gestionare a crizei s

i cadrele didactice din Comuna Ceica ,Jude
 
 
 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Biroul Financiar contabil,
zând necesitatea creşterii capacităţii de gestionare a crizei s

i cadrele didactice din Comuna Ceica, 
cont de bugetul întocmit de către contabilul comunei  

a determinată de termenul de depunere a documenta
precum și HCL nr.60/14.10.2020  prin care a fost 

legate de proiectul:  "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Ceica, jude

154,155 și art.196, lit.b din OUG  nr.57/2019 privind 
ările şi completările ulterioare,  

Primarul Comunei Ceica,  

 
D  I  S  P  U  N  E :   

 

bugetul previzionar prin care estimăm veniturile 
i anul 2021 pentru proiectul "Creşterea capacităţii de gestionare a 

19 pentru elevii şi cadrele didactice din Comuna Ceica ,Jude
de 862.482,37 lei. 

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

și fax 0259/324464  
www.ceica.ro  

primaria.ceica@cjbihor.ro  
 
 

i cheltuieli necesare 
gestionare a crizei sanitare COVID-19 

idactice din Comuna Ceica ,Judeţul Bihor" 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Biroul Financiar contabil, 
ii de gestionare a crizei sanitare COVID 19 

 Ceica, 
ermenul de depunere a documentaţiei aferente 

HCL nr.60/14.10.2020  prin care a fost  aprobat proiectul 
nare a crizei sanitare 

19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Ceica, județul Bihor" 

196, lit.b din OUG  nr.57/2019 privind Codul 

m veniturile şi cheltuielile 
ii de gestionare a 

idactice din Comuna Ceica ,Judeţul 



     ART.2. Prezenta dispoziţie se supune aprobării  Consiliu local  în prima 
ședință de consiliu după investire. 
 
 
     Art. 3.   Prezenta dispoziţie se comunică cu : 

• Instituţia Prefectului-judeţul Bihor; 
• Consiliul Local al Comunei Ceica; 
• Dosar special; 
• Contabilităţii Comunei Ceica  

 
 
 
 
 
                                                                                             Avizat de  legalitate 
 
 

            PRIMAR,                     SECRETAR GENERAL 
 
       Șovre Ana Livia                                              Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.167 din 27 octombrie 2020. 
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RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 
 
 

de aprobare a bugetului previzionar de venituri şi cheltuieli necesare derul ării 
proiectului "Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru 

elevii şi cadrele didactice din Comuna Ceica ,Judeţul Bihor" 
 

 
 
 

Subsemnata Pop Florentina -consilier superior la Pr imăria comunei 
Ceica,prin prezenta v ă aduc la cuno ştin ţă necesitatea aprob ării bugetului 
previzionat în baza prevederilor legii nr.5/2020-Le gea Bugetului de Stat pentru 
anul 2020,Bugetul  local  al comunei Ceica . 
               Având în vedere necesitatea cre şterii capacit ăţii de gestionare a crizei 
sanitare COVID 19 pentru elevii şi cadrele didactice din Comuna Ceica, dar şi  
urgen ţa determinat ă de termenul de depunere a documenta ţiei aferente cererii 
de finantare, se  propune aprobarea bugetului previ zionar prin care estim ăm 
veniturile şi cheltuielile pentru anul 2020 şi anul 2021 pentru proiectul 
"Creşterea capacit ăţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii şi 
cadrele didactice din Comuna Ceica ,Jude ţul Bihor" în valoare total ă de 
862.482,37 lei. 
 
 
 
 
 

 
 

              CONSILIER SUPERIOR, 
 
                        POP  FLORENTINA 



 

 

 

 

JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI   CEICA

 
                                                                                            

 

                                                H O T Ă R Â R E 

                                               

 

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: 
"Creșterea capacității de gestio

        Având în vedere Proiectul de hot
de aprobare,raportul de specialitate 
Ceica, 

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicata, cu modificarile si

         Vazand Ghidul de finantare 
Axa Prioritară 9 Protejarea săn
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacit

În baza prevederilor art. 129 alin(1), alin(2) lit. "d", alin(7) lit. "c", art. 139 alin(1) si art. 
196 alin(1) lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modif
completarile ulterioare, 

 

              Consiliul local al comunei Ceica,

 

                                           H O T Ă R Ă Ş T E :

 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI   CEICA 

 

România,  jud.Bihor
Ceica,Str.Pr

Tel.și fax 0259/324464
www.ceica.ro

primaria.ceica@cjbihor.ro

                                                                                                                                              CUI

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: 
ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice 

din Comuna Ceica, județul Bihor" 
 

Având în vedere Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Ceica,înso
raportul de specialitate și avizul comisiilor din cadrul Consiliului local al comunei 

n baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
si completarile ulterioare si ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 

si completarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;

Vazand Ghidul de finantare -  Programul Operațional Infrastructură
 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 

șterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

n baza prevederilor art. 129 alin(1), alin(2) lit. "d", alin(7) lit. "c", art. 139 alin(1) si art. 
196 alin(1) lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modif

Consiliul local al comunei Ceica, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

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

și fax 0259/324464 
www.ceica.ro 

primaria.ceica@cjbihor.ro 

CUI-4784210 

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul:  
19 pentru elevii si cadrele didactice 

iat de primarul comunei Ceica,însoțit de referatul 
lor din cadrul Consiliului local al comunei 

n baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
si completarile ulterioare si ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 

ile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii; 

ional Infrastructură Mare 2014-2020, 
iei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 

ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 ; 

n baza prevederilor art. 129 alin(1), alin(2) lit. "d", alin(7) lit. "c", art. 139 alin(1) si art. 
196 alin(1) lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si 



 

ART. 1. Se aproba proiectul: ” Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Ceica, județul Bihor". 

        ART 2. Se aproba valoarea totala a proiectului: „Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Ceica, județul Bihor", in 
cuantum de 862.482,37 lei (inclusiv TVA). 

ART 3. Se aproba contributia proprie in proiect a UAT Comunei CEICA, in cuantum 
total de 0,00 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in 
cuantum de 0,00 lei, cat si contributia de 0% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum 
de 0,00 lei, reprezentand cofinantarea proiectului „ Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Ceica, județul Bihor". 

                  ART 4. Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii 
proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si 
cadrele didactice din Comuna Ceica, județul Bihor.”, pentru implementarea proiectului in 
conditii optime, cat si sumele aferente cheltuielilor de sustenabilitate, mentinere, intretinere, 
functionare si exploatare a investitiei dupa incheierea proiectului, se vor asigura din bugetul 
local al comunei CEICA 

Art 5. Se vorasigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in 
conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art 6. Se imputerniceste doamna SOVRE ANA LIVIA, in calitate de primar al comunei 
CEICA.sa semneze toate actele necesare si contractele aferente proiectului in numele 
UAT CEICA. 

Art 7. Prezenta hotarare se va comunica cu: 

-Institutia Prefectului Judetului Bihor,  
-Primarul comunei CEICA 
-Ministerului Fondurilor Europene 
-dosar 
-monitorul official local 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

               


