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de aprobare a bugetului
"Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID

 Având în vedere 
Florentina-Delia ,consilier
capacitatii de gestionare a
 Tinand cont de bugetul
 Vazand urgenta determinata
finantare care este 26 mai
  În  temeiul art. 154,155,ART.196,
Administrativ, cu modificarile

Solicitarea de informatii
Europene, aferenta proiectului
pentru elevii si cadrele didactice

 
Primarul comunei

 
                                              
 
            Art.1.Se aproba demararea
estimam veniturile si cheltuielile
COVID-19 pentru elevii si 
860,946.82 lei . 

ART.2. Prezenta dispozitie
Art. 3. Prezenta dispozitie

- Institutia
- Consiliul
- Dosar special;
- Membrilor
- Contabilitatii

 
                                                                                 
                     Primar                                            
                                                   
     Șovre Ana Livia                                                  
 
 
Nr.94  din 25 mai    2021  

 
BIHOR 
CEICA 

PRIMAR 
 

România,  jud.Bihor
Str.Principal

Tel.

primaria.ceica@cjbihor.ro
                                                                                                                    
                                                                                                                

                                                   D I S P O Z I Ţ I E 

bugetului  previzionar de venituri si cheltuieli necesare
ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si 

din Comuna Ceica, județul Bihor" 
                                                                             

 raportul de specialitate nr.1163 din 25.05.2021
,consilier în cadrul Biroului financiar contabil ,precum

a crizei sanitare COVID 19 pentru elevii si cadrele
bugetul intocmit de catre contabilul comunei CEICA

determinata de termenul de depunere a documentatiei
mai 2021,, 
154,155,ART.196,alin.1, lit.b din OUG  nr.57/2019

modificarile s icompletarile ulterioare,  
rmatii suplimentare nr.1 din partea Ministerului

proiectului   " Creșterea capacității de gestionare a
didactice din Comuna Ceica, județul Bihor", cod

comunei  Ceica, 

                                                      D I S P U N E :         

demararea procedurilor de includere in bugetul
cheltuielile pentru proiectul"Creșterea capacității 

 cadrele didactice din Comuna Ceica, județul

dispozitie se supune aprobării consiliului local
dispozitie se comunica cu : 

Institutia Prefectului-judetulBihor; 
Consiliul Local CEICA; 

special; 
Membrilor desemnati; 
Contabilitatii UAT CEICA 

                                                                                 Viza de legalitate       
                                           secretar  general al comunei

                                                                                           
                                                 Dorel  Octavian Goldea

 

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

Tel.și fax 0259/324464 
www.ceica.ro  

primaria.ceica@cjbihor.ro  
                                                                                                                    CUI-4784210 
                                                                                                                Cod po ștal-417155 

necesare  derularii proiectului 
19 pentru elevii si cadrele didactice 

                                                                              
.05.2021 întocmit de d-na Pop 

,precum și necesitatea cresterii 
cadrele didactice din UAT CEICA 
CEICA, 
documentatiei aferente cererii de 

nr.57/2019 privind Codul 

Ministerului Investitiilor si Proiectelor 
a crizei sanitare COVID-19 

cod MySmis 143446, 

bugetul previzionar,prin care 
 de gestionare a crizei sanitare 
țul Bihor" in valoare totala  de 

local în ședința din 28 mai 2021. 

       
comunei  

Goldea     
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de aprobare a bugetuluivprevizionar
"Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID

 Având în vedere necesitatea
pentru elevii si cadrele didactice
  Vazand urgent
cererii de finantare, 
   

Solicitarea de informatii
Europene, aferenta proiectului
pentru elevii si cadrele didactice

 
Propun d-nei p rimar

includere in bugetul previzionar,prin
capacității de gestionare a
Ceica, județul Bihor" in valoare

BIHOR 
CEICA 

.05.2021 
 

România,  jud.Bihor
Str.Principal

Tel.

primaria.ceica@cjbihor.ro
                                                                                                                    
                                                                                                                     

                                                   RAPORT DE SPECIALITATE 

bugetuluivprevizionar  de venituri si cheltuieli necesare
ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice 

din Comuna Ceica, județul Bihor" 
 
 
                                                                             

necesitatea cresterii capacitatii de gestionare
didactice din UAT CEICA 
urgenta determinata de termenul de depunere

informatii suplimentare nr.1 din partea Ministerului
proiectului   " Creșterea capacității de gestionare a

didactice din Comuna Ceica, județul Bihor", cod

rimar  emiterea unei dispozi ții privind aproba
previzionar,prin care estimam veniturile si cheltuielile

a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele
valoare totala de 860,946.82 lei . 

 
 
 
 
 

Consilier superior 
 

Pop Florentina Delia 
 
 
 
 
 

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

Tel.și fax 0259/324464 
www.ceica.ro  

primaria.ceica@cjbihor.ro  
                           CUI-4784210 

                                                                                                                     Cod po ștal-417155 

necesare  derularii proiectului 
19 pentru elevii si cadrele didactice 

                                                 
gestionare a crizei sanitare COVID 19 

depunere a documentatiei aferente 

Ministerului Investitiilor si Proiectelor 
a crizei sanitare COVID-19 

cod MySmis 143446, 

aprobarea  demararii procedurilor de 
cheltuielile pentru proiectul"Creșterea 

cadrele didactice din Comuna 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


