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                                           D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 
                                                  
            cu privire la convocarea Consiliului local al comun ei Ceica în şedin ţă 
ordinar ă.     
 
               Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al 
comunei  privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară pe luna ianuarie 2020, 
             În baza  art.133,alin.1, art.134,alin.1,lit.a),alin.3,lit.a),alin.5,art.135,art.155,alin.1 
,lit.b) și lit.e ,alin.3,lit.b) și art.196,alin.1,lit .b )  din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , 
 
              Primarul comunei Ceica, 
 
 
                                              D I S P U N E :  
 

         Art. 1 Se convoacă,  în ședință  ordinară, Consiliul Local al comunei Ceica, pentru 
ziua de 25 februarie  2020 ora 13.00. 

        Art. 2 Ședința va avea loc în sala de ședințe a Consiliul local din cadrul Primăriei Ceica 
cu proiectul de ordine de zi anexat și care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

        Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția 
consilierilor Consiliului Local al comunei Ceica, pe suport hârtie  și vor fi transmise 
acestora  . 

      Art. 4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există 
posibilitatea formulării și depunerii de amendamente. 

      Art. 5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic. 

                                         PROIECT  ORDINE  DE  ZI: 

         1.Proiect de hotărâre  cu privire  la  aprobarea bugetului local pentru anul 2020 
   INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

      Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Pop Florentina Delia 



 
              2.Proiect de hotărâre  cu privire  la  aprobarea  bugetului din surse proprii  pentru  
 anul 2020  

 INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

      Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Pop Florentina Delia 
 
                 3.Proiect de hotărâre   cu privire la aprobarea  Planului pentru asigurarea cu 
resurse umane,materiale si financiare ,pentru  gestionarea situatiilor de urgenta pe anul  
2020  în comuna Ceica. 
             INIȚIATOR: d-na viceprimar,  Petrila Mariana Cornelia ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
              Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

 Raportul de specialitate întocmit de Balint Grigorie Doru-cadru PSI 
 

          4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  Planului de analiza şi acoperire a 
riscurilor din comuna Ceica,pentru anul 2020. 

              INIȚIATOR: d-na viceprimar,  Petrila Mariana Cornelia ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
              Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

 Raportul de specialitate întocmit de Balint Grigorie Doru-cadru PSI 
 

              5.Proiect de hotărâre cu privire la  retragerea dreptului de folosință asupra 
terenului atribuit  în folosință  numitului  Dolhai Marius  teren pentru construcție locuință  
proprietate personală. 

  INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

        MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
        Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
       Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Herman Viorica 
    
             6. Proiect de hotărâre cu privire la  atribuirea în folosință numitului  Reștea 
Ruben  teren pentru construcție locuință  proprietate personală. 

  INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

        MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
        Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
       Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Herman Viorica 
 
        7. Proiect de hotărâre cu privire la  prelungirea  termenului de valabilitate a  
documentaţiilor Planului Urbanistic General  a comunei Ceica 

  INIȚIATOR: d-na viceprimar,  Petrila Mariana Cornelia 

        MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
        Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
        Raportul de specialitate întocmit de d-nul  consilier Balint Grigorie Doru 
 



        8. Proiect de hotărâre privind  APROBAREA STRATEGIEI DE  DEZVOLTARE A 
SERVICIILOR  SOCIALE ACORDATE DE FURNIZORII  PUBLIC I  ŞI  PRIVA ŢI  LA 

NIVELUL COMUNEI CEICA JUDE ŢUL BIHOR,  pentru perioada 2020-2024 
 

  INIȚIATOR: d-na viceprimar,  Petrila Mariana Cornelia 

        MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
        Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
        Raportul de specialitate întocmit de d-na  consilier Prială Florica Elisabeta 

 
        9.  Proiect de hotărâre cu privire  la  aprobarea exploatarii masei lemnoase din 

fondul forestier proprietatea comunei  CEICA,PE ANUL 2020. 

 

  INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

        MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
        Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
       Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Herman Viorica 
 
       10. Prezentarea Rapoartelor de  activitatea a celor trei comisii de specialitate din 
cadrul Consiliului local al comunei Ceica pentru anul 2020. 
 
      11.Prezentarea Raportului Comisiei de inventariere a bunurilor  aflate în inventarul 
comunei Ceica în anul 2019 
 
      12.Cereri și petiții 
              
                     
 
 
               
                                                                                                Viza  de legalitate 
 
                  Primar                                                             Secretar  general  al comunei  
 
                Livia  Ana Șovre                                                   Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 85  din 18 februarie  2020. 
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                                     I N V I T A Ț I E 
 
                                            D-lui/d-nei     
                                                                            ____________________________ 
 
           În conformitate cu prevederile art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2 şi alin. 5 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind codul administrativ, în baza Dispoziţiei nr. 85  din 18  februarie  2020, emisă 
de primarul comunei Ceica, d-na Livia Ana Șovre , sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară  
a Consiliului local Ceica,  care va avea loc în ziua de MARȚI  25  FEBRUARIE 2020, ora 1300, 
la sediul Primăriei Ceica,în sala de ședințe a Consiliului local. 
 

Şedinţa va avea următorul proiect de Ordine de zi: 
 

         1.Proiect de hotărâre  cu privire  la  aprobarea bugetului local pentru anul 2020 
   INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

      Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Pop Florentina Delia 
 

              2.Proiect de hotărâre  cu privire  la  aprobarea  bugetului din surse proprii  pentru  
 anul 2020  

 INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

      Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Pop Florentina Delia 
 
                 3.Proiect de hotărâre   cu privire la aprobarea  Planului pentru asigurarea cu 
resurse umane,materiale si financiare ,pentru  gestionarea situatiilor de urgenta pe anul  
2020  în comuna Ceica. 
             INIȚIATOR: d-na viceprimar,  Petrila Mariana Cornelia ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
              Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

 Raportul de specialitate întocmit de Balint Grigorie Doru-cadru PSI 
 

          4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  Planului de analiza şi acoperire a 
riscurilor din comuna Ceica,pentru anul 2020. 

              INIȚIATOR: d-na viceprimar,  Petrila Mariana Cornelia ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
              Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

 Raportul de specialitate întocmit de Balint Grigorie Doru-cadru PSI 
 



              5.Proiect de hotărâre cu privire la  retragerea dreptului de folosință asupra 
terenului atribuit  în folosință  numitului  Dolhai Marius  teren pentru construcție locuință  
proprietate personală. 

  INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

        MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
        Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
       Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Herman Viorica 
    
             6. Proiect de hotărâre cu privire la  atribuirea în folosință numitului  Reștea 
Ruben  teren pentru construcție locuință  proprietate personală. 

  INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

        MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
        Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
       Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Herman Viorica 
 
        7. Proiect de hotărâre cu privire la  prelungirea  termenului de valabilitate a  
documentaţiilor Planului Urbanistic General  a comunei Ceica 

  INIȚIATOR: d-na viceprimar,  Petrila Mariana Cornelia 

        MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
        Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
        Raportul de specialitate întocmit de d-nul  consilier Balint Grigorie Doru 
 
        8. Proiect de hotărâre privind  APROBAREA STRATEGIEI DE  DEZVOLTARE A 
SERVICIILOR  SOCIALE ACORDATE DE FURNIZORII  PUBLIC I  ŞI  PRIVA ŢI  LA 

NIVELUL COMUNEI CEICA JUDE ŢUL BIHOR,  pentru perioada 2020-2024 
 

  INIȚIATOR: d-na viceprimar,  Petrila Mariana Cornelia 

        MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
        Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
        Raportul de specialitate întocmit de d-na  consilier Prială Florica Elisabeta 

 
        9.  Proiect de hotărâre cu privire  la  aprobarea exploatarii masei lemnoase din 

fondul forestier proprietatea comunei  CEICA,PE ANUL 2020. 

 

  INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

        MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
        Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
       Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Herman Viorica 
 
       10. Prezentarea Rapoartelor de  activitatea a celor trei comisii de specialitate din 
cadrul Consiliului local al comunei Ceica pentru anul 2020. 
 
      11.Prezentarea Raportului Comisiei de inventariere a bunurilor  aflate în inventarul 
comunei Ceica în anul 2019 
 
      12.Cereri și petiții 



              
                                           
                                  

NOTĂ: 
1. Materialele care însoțesc Proiectele de hotărâri sunt puse la dispoziția președinților 

celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Ceica, o dată cu comunicarea 
invitației, iar ceilalți consilieri locali sunt invitați la sediul Primăriei comunei Ceica, pentru a 
le ridica de la secretarul general al UAT. 

2. Toate cele trei comisii de specialitate vor aviza toate proiectele de hotărâri, înscrise pe 
proiectul Ordinii de zi. 

3. Sunteți invitați, ca până VINERI, 20 februarie 2020, ora 9°°, să formulați și să depuneți 
amendamente (acceptate sau respinse) asupra proiectelor de hotărâri, care vor fi consemnate și 
motivate separat pe avizul întocmit de comisia de specialitate (potrivit prev. art.134, alin. 5, lit. f 
și art.141, alin. 11,  din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ). 

4. Președinții comisiilor de specialitate sunt rugați să-și convoace ședințele pe comisii în 
timp util (cu cel puțin 3 zile înainte – art. 141, alin. 6, din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul 
administrativ), pentru ca ședința în plen să înceapă la ora 13ºº, informând în acest sens 
secretarul general al UAT. 

5. Potrivit art. 126, alin. 2, lit. g, din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, 
președinții comisiilor de specialitate ”comunica secretarului general al unitatii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale in termen rezonabil, pana la finalul fiecarei luni calendaristice, 
prezenta si procesele-verbale ale fiecarei sedinte ale comisiei de specialitate.” 

 
 
 

Secretar general al comunei Ceica 
 

Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
 

                 Privind necesitatea convocării Consiliului local în ședință ordinară. 
 
 

    Având în vedere nesitatea convocării consiliului local  în ședință ordinară pentru  luna  
februarie  2020  pentru adoptarea unor hotărâri care se impun,   
               Ținând cont de prevederile art. art.133,alin.1, 
art.134,alin.1,lit.a),alin.3,lit.a),alin.5,art.135,art.155,alin.1 ,lit.b) și lit.e ,alin.3,lit.b) și 
art.196,alin.1,lit .b )  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , 
             Propun d-nei  primar emiterea unei dispoziții cu privire la convocarea consiliului local al 
comunei Ceica în ședință ordinară  pentru februarie  2020. 
 
 
 
 
 
 
                                                 Secretar general al comunei 
 
                                                     Dorel Octavian Goldea 
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           Având în vedere prevederile art. 133,alin.1, 
art.134,alin.1,lit.a),alin.3,lit.a),alin.5,art.135,art.155,alin.1 ,lit.b) și lit.e ,alin.3,lit.b) și 
art.196,alin.1,lit .b )  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , 
 

 
       În baza dispoziției primarului nr. 85  din 18  februarie  2020. 
Consiliul local al comunei Ceica, se convoacă în şedinţa  ordinară ședință fiind publică în 
data de 25.02.2020  cu începere de la orele 13,00  în sala de ședințe a Primăria 
Comunei Ceica, judeţul Bihor, având următorul proiect de ordine de zi :   
 
         1.Proiect de hotărâre  cu privire  la  aprobarea bugetului local pentru anul 2020 

   INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

      Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Pop Florentina Delia 
 

              2.Proiect de hotărâre  cu privire  la  aprobarea  bugetului din surse proprii  pentru  
 anul 2020  

 INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

      Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Pop Florentina Delia 
 
                 3.Proiect de hotărâre   cu privire la aprobarea  Planului pentru asigurarea cu 
resurse umane,materiale si financiare ,pentru  gestionarea situatiilor de urgenta pe anul  
2020  în comuna Ceica. 
             INIȚIATOR: d-na viceprimar,  Petrila Mariana Cornelia ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
              Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

 Raportul de specialitate întocmit de Balint Grigorie Doru-cadru PSI 
 

          4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  Planului de analiza şi acoperire a 
riscurilor din comuna Ceica,pentru anul 2020. 

              INIȚIATOR: d-na viceprimar,  Petrila Mariana Cornelia ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 

                                                                         
 
JUDEŢUL BIHOR 
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                                         C O N V O C A T O  R   



              Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
 Raportul de specialitate întocmit de Balint Grigorie Doru-cadru PSI 
 

              5.Proiect de hotărâre cu privire la  retragerea dreptului de folosință asupra 
terenului atribuit  în folosință  numitului  Dolhai Marius  teren pentru construcție locuință  
proprietate personală. 

  INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

        MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
        Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
       Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Herman Viorica 
    
             6. Proiect de hotărâre cu privire la  atribuirea în folosință numitului  Reștea 
Ruben  teren pentru construcție locuință  proprietate personală. 

  INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

        MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
        Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
       Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Herman Viorica 
 
        7. Proiect de hotărâre cu privire la  prelungirea  termenului de valabilitate a  
documentaţiilor Planului Urbanistic General  a comunei Ceica 

  INIȚIATOR: d-na viceprimar,  Petrila Mariana Cornelia 

        MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
        Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
        Raportul de specialitate întocmit de d-nul  consilier Balint Grigorie Doru 
 
        8. Proiect de hotărâre privind  APROBAREA STRATEGIEI DE  DEZVOLTARE A 
SERVICIILOR  SOCIALE ACORDATE DE FURNIZORII  PUBLIC I  ŞI  PRIVA ŢI  LA 

NIVELUL COMUNEI CEICA JUDE ŢUL BIHOR,  pentru perioada 2020-2024 
 

  INIȚIATOR: d-na viceprimar,  Petrila Mariana Cornelia 

        MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
        Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
        Raportul de specialitate întocmit de d-na  consilier Prială Florica Elisabeta 

 
        9.  Proiect de hotărâre cu privire  la  aprobarea exploatarii masei lemnoase din 

fondul forestier proprietatea comunei  CEICA,PE ANUL 2020. 

 

  INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

        MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
        Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
       Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Herman Viorica 
 
       10. Prezentarea Rapoartelor de  activitatea a celor trei comisii de specialitate din 
cadrul Consiliului local al comunei Ceica pentru anul 2020. 
 



      11.Prezentarea Raportului Comisiei de inventariere a bunurilor  aflate în inventarul 
comunei Ceica în anul 2019 
 
      12.Cereri și petiții 
 
                                          

    Numele  și  prenumele  Semnătura  
 

1. BUHAȘ MIHAI  
2. CIOLOȘ DOREL  
3. CORB MARIANA   
4. GALE MOISE   
5. GALEA SERGIU FLORIN   
6. GALEA FLORIAN   
7. GOMBOȘIU NICOLAE   
8. MIHUȚ FLORIN DOREL   
9. MATEAȘ   LEONTIN  
10. NICOARĂ IOAN COSTEL   
11. ȘIȘCA  VASILE   
12. PETRILA  MARIANA   
13. VLAD  FLORE  
 
                                                  

Secretar general al comunei 
 

Dorel Octavian Goldea 
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   Privind publicitatea ședinței Consiliului local din  25 .02. 2020. 

 

       Având în vedere dispoziţia primarului comunei Ceica nr. 85  din  18  februarie 2020, 
art.133,alin.1, art.134,alin.1,lit.a),alin.3,lit.a),alin.5,art.135,art.155,alin.1 ,lit.b) și lit.e 
,alin.3,lit.b) și art.196,alin.1,lit .b )  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , 
          Consiliul local al comunei Ceica, se  întrunește  şedinţa ordinară în data de  
25.02..2020 cu începere de la orele 13,00  în sala de ședințe a Primăria Comunei Ceica, 
judeţul Bihor,ședința fiind publică, având următorul, 
 
                                             Proiect de  ordine de zi :   
 
 
 
 
         1.Proiect de hotărâre  cu privire  la  aprobarea bugetului local pentru anul 2020 

   INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

      Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Pop Florentina Delia 
 

              2.Proiect de hotărâre  cu privire  la  aprobarea  bugetului din surse proprii  pentru  
 anul 2020  

 INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
 Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

      Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Pop Florentina Delia 
 
                 3.Proiect de hotărâre   cu privire la aprobarea  Planului pentru asigurarea cu 
resurse umane,materiale si financiare ,pentru  gestionarea situatiilor de urgenta pe anul  
2020  în comuna Ceica. 
             INIȚIATOR: d-na viceprimar,  Petrila Mariana Cornelia ; 



MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
              Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

 Raportul de specialitate întocmit de Balint Grigorie Doru-cadru PSI 
 

          4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  Planului de analiza şi acoperire a 
riscurilor din comuna Ceica,pentru anul 2020. 

              INIȚIATOR: d-na viceprimar,  Petrila Mariana Cornelia ; 

MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
              Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 

 Raportul de specialitate întocmit de Balint Grigorie Doru-cadru PSI 
 

              5.Proiect de hotărâre cu privire la  retragerea dreptului de folosință asupra 
terenului atribuit  în folosință  numitului  Dolhai Marius  teren pentru construcție locuință  
proprietate personală. 

  INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

        MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
        Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
       Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Herman Viorica 
    
             6. Proiect de hotărâre cu privire la  atribuirea în folosință numitului  Reștea 
Ruben  teren pentru construcție locuință  proprietate personală. 

  INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

        MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
        Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
       Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Herman Viorica 
 
        7. Proiect de hotărâre cu privire la  prelungirea  termenului de valabilitate a  
documentaţiilor Planului Urbanistic General  a comunei Ceica 

  INIȚIATOR: d-na viceprimar,  Petrila Mariana Cornelia 

        MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
        Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
        Raportul de specialitate întocmit de d-nul  consilier Balint Grigorie Doru 
 
        8. Proiect de hotărâre privind  APROBAREA STRATEGIEI DE  DEZVOLTARE A 
SERVICIILOR  SOCIALE ACORDATE DE FURNIZORII  PUBLIC I  ŞI  PRIVA ŢI  LA 

NIVELUL COMUNEI CEICA JUDE ŢUL BIHOR,  pentru perioada 2020-2024 
 

  INIȚIATOR: d-na viceprimar,  Petrila Mariana Cornelia 

        MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
        Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
        Raportul de specialitate întocmit de d-na  consilier Prială Florica Elisabeta 

 
        9.  Proiect de hotărâre cu privire  la  aprobarea exploatarii masei lemnoase din 

fondul forestier proprietatea comunei  CEICA,PE ANUL 2020. 

 



  INIȚIATOR: d-na primar,  Livia Ana Șovre ; 

        MATERIALELE CARE ÎNSOȚESC PROIECTUL DE HOTĂRÂRE: 
        Referatul de aprobare  a inițiatorului proiectului de hotărâre; 
       Raportul de specialitate întocmit de d-na consilier Herman Viorica 
 
       10. Prezentarea Rapoartelor de  activitatea a celor trei comisii de specialitate din 
cadrul Consiliului local al comunei Ceica pentru anul 2020. 
 
      11.Prezentarea Raportului Comisiei de inventariere a bunurilor  aflate în inventarul 
comunei Ceica în anul 2019 
 
      12.Cereri și petiții 
 
 
         Afi șat public azi 18.02.2020. 
 
 
 
                                                                Secretar general al comunei 
 
                                                                     Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


